STRADO

Ukázka provedení, rohová sestava 1,5-sed s područkou vlevo - 1,5-sed bez područek - longchair s područkou vprqvo velký long v látce Cosmopolitan graphite

Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality nábytku
v Německu, kterou uděluje Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).
Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých materiálů,
bezpečnost, nezávadnost na lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí.

STRADO

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6 + dekorační látka (6), 8, 10, dekorační látka (10),
výběr látky je možný v naší aktuální kolekci látek!
KONSTRUKCE:
Kostra:
Sedák:
Komorové polštáře:

nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou.
spodní pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami a zakrytím na horní straně. Sedáky z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35) ,
vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák uzavřen inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), zakryto vatovou plstí.
tento model je vybaven vysoce kvalitními komorovými polštáři. Plnicí materiál se udržuje uvnitř polštářů v komoře tak, aby se nezměnia jeho poloha.
V závislosti na typu a tloušťce krycího materiálu (látka, kůže) mohou být komory i plnicí materiál někdy více, někdy méně znatelné.
Aby se zabránilo stlačování plnícího materiálu, je dobré po použití občas sedáky a opěráky rukou lehce "natřepat". Je to stejný princip jako u polštářů v posteli.

Opěrák:

volné zádové polštáře s inlettem (plněné vysokojakostními výplňovými materiály)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), polštář (cca. 60x40 cm), područkový polštář (cca. 65 x 65 cm) - možný za příplatek
Polštář s okrasným lemem čtvercový M (cca. 75 x 75 cm, polštář s okrasným lemem obdélníkový M (cca. 95 x 75 cm) a
polštář s okrasným lemem čtvercový L (cca. 95 x 95 cm) - možný za příplatek
Komfortní opěrka hlavy (cca. 72 x 35 x 14 cm) - možná za příplatek.
Dřevěná deska (podnos) na područku (cca. 40 x 27 cm), dřevěná deska (podnos) na taburet (cca. 40 x 50 cm), dřevěná deska (podnos) na taburet
(cca. 70 x 70 cm) - možné za příplatek

Dekorační látka:

dekorační látka je určena k potažení pouze určitých typů: taburety, polštáře a polštáře s okrasným lemem.

NOHY:

kluzáky (standart)

Další info:

Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
Elementy jsou mezi sebou spojeny rastrovým mechanismem a jsou kompletně potaženy orig. látkou.
Rozložení švů může mít u zpracování látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Zpracování ozdobných, překrývacích nebo dvojitých švů může mít u provedení z látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Čalounění s obzvláště měkkým, ležérním charakterem je typické pro tento design a je v tomto provedení zamýšleno.
Všechny výpony zádového dílu (záda) se standardně dodávají v příslušném originálním potahu. Informace týkající se látkových a kožených materiálů naleznete na
na zadní straně jednotlivých vzorků látek a kůže.
Všechny hodnoty uvedené v ceníku jsou přibližné rozměry v centimetrech.
Objednávky zapisujte vždy zleva doprava z pohledu před sedací soupravou.

STRADO
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
83
125
43
84

Elementy s šířkou sedáku 100 cm

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10

látka
látka
látka

156 cm

128 cm

128 cm

100 cm

1,5ALR

1,5AL

1,5AR

1,5oA

4578

7427

7428

7160

1,5 sed s 2 područkami
medium

1,5 sed s područkou vlevo
medium

1,5 sed s područkou vpravo
medium

1 sed bez područek
medium

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

29.750,31.220,33.740,-

24.640,26.110,28.140,-

24.640,26.110,28.140,-

19.460,20.930,22.540,-

176 cm

148 cm

148 cm

120 cm

1,5ALR

1,5AL

1,5AR

1,5oA

7388

7151

7153

7150

1,5 sed s 2 područkami

1,5 sed s područkou vlevo

1,5 sed s područkou vpravo

1,5 sed bez područek

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

31.220,32.690,35.210,-

26.110,27.580,29.610,-

26.110,27.580,29.610,-

20.930,22.390,24.010,-

Elementy s šířkou sedáku 120 cm

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10

látka
látka
látka

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

STRADO
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
83
125
43
84

Základní elementy

128 x 178 cm

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10

látka
látka
látka

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10

látka
látka
látka

128 x 178 cm

148 x 178 cm

148 x 178 cm

LAR groß

LAL

LAR

LAL groß

7121

7123

7921

7923

Longchair s područkou
vlevo

Longchair s područkou
vpravo

Longchair s područkou
vlevo velký

Longchair s područkou
vpravo velký

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

32.410,33.880,36.820,-

32.410,33.880,36.820,-

34.650,37.590,41.230,-

34.650,37.590,41.230,-

128 x 205 cm

128 x 205 cm

148 x 205 cm

148 x 205 cm

LAL long

LAR long

LAL groß long

LAR groß long

6190

6191

6192

6193

Longchair s područkou
vlevo dlouhý

Longchair s područkou
vpravo dlouhý

Longchair s područkou
vlevo velký dlouhý

Longchair s područkou
vpravo velký dlouhý

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

včetně 1 zádového polštáře

včetně 1 zádového
polštáře

35.350,36.120,39.060,-

35.350,36.120,39.060,-

37.590,39.060,41.990,-

37.590,39.060,41.990,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

STRADO
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
83
125
43
84

Taburety

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10

látka
dekor. látka
látka
látka
dekor. látka

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10

látka
dekor. látka
látka
látka
dekor. látka

Zwischen-Hocker
mini
-50 x 125-

Abschluss-Hocker
mini
-52 x 125-

Zwischen-Hocker
klein
-90 x 125-

Abschluss-Hocker
klein
-92 x 125-

Zwischen-Hocker
medium
-100 x 125-

Abschluss-Hocker
medium
-102 x 125-

7202

7108 li./
7109 re.

7114

7108 li./
7109 re.

7745

7108 li./
7108 re.

vkládací taburet mini
-50 x 125-

ukončovací taburet mini
-52 x 125-

vkládací taburet malý
-90 x 125-

ukončovací taburet malý
-92 x 125-

vkládací taburet medium
-100 x 125-

ukončovací taburet
medium
-102 x 125-

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

13.930,13.930,14.630,15.390,15.390,-

13.930,13.930,14.630,15.390,15.390,-

18.340,18.340,19.110,20.580,20.580,-

18.340,18.340,19.110,20.580,20.580,-

19.110,19.110,20.580,21.280,21.280,-

19.110,19.110,20.580,21.280,21.280,-

Zwischen-Hocker
-120 x 125-

Abschluss-Hocker
-122 x 107-

7735

7108 li./
7109 re.

vkládací taburet
-120 x 125-

ukončovací taburet
-122 x 125-

bez polštářů

bez polštářů

21.280,21.280,22.050,23.520,23.520,-

21.280,21.280,22.050,23.520,23.520,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

STRADO
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
83
125
43
84

Příslušenství

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10

látka
dekor. látka
látka
látka
dekor. látka

Hocker klein
-90 x 90-

Hockerbank
-90 x 120-

Hocker medium
-100 x 100-

Hocker groß
-120 x 120-

Hockerbank groß
-120 x 140-

9000

7853

7820

8084

7849

Taburet malý
-90 x 90-

Taburet
-90 x 120-

Taburet medium
-100 x 100-

Taburet velký
-120 x 120-

Taburet velký
-120 x 140-

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

bez polštářů

13.160,13.160,13.930,14.630,14.630,-

15.390,15.390,16.170,18.340,18.340,-

13.650,13.650,14.350,14.560,14.560,-

18.340,18.340,19.110,19.810,19.810,-

19.810,19.810,20.580,22.050,22.050,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

STRADO
Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
83
125
43
84

Příslušenství

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10

látka
dekor. látka
látka
látka
dekor. látka

Kissen
- 40 x 40 -

Kissen
- 50 x 50 -

Kissen
- 60 x 60 -

Kissen
- 60 x 40 -

Armlehnkissen
- 65 x 65 -

7804

7805

7806

9205

7809

Polštář
-50 x 50-

Polštář
-60 x 60-

Polštář
-60 x 60-

Polštář
-60 x 60-

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-75 x 75-

Polštář obdélníkový
s okrasným lemem
-95 x 75-

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

dodáván
pouze za příplatek

1.250,1.450,1.250,1.450,1.450,-

1.490,1.750,1.490,1.750,1.750,-

1.890,2.190,1.890,2.190,2.190,-

1.490,1.750,1.490,1.750,1.750,-

2.150,2.450,2.150,2.450,2.450,-

1.990,2.250,1.990,2.250,2.250,-

2.250,2.490,2.250,2.490,2.490,-

Flatterkissen
quadratisch L
-95 x 95-

Komfort-Kopfstütze
72 x 14 cm

7545

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
dekor. látka
kůže
kůže
kůže
kůže

Flatterkissen
rechteckig M
-95 x 757547

Polštář
-40 x 40-

Dřevěné desky /podnosy

Ceny v Kč s DPH

Flatterkissen
quadratisch M
-75 x 757546

Polštář čtvercový
s okrasným lemem
-95 x 95-

Hlavová opěrka KOMFORT
72 x 35 x 14 cm
variabilně umístitelná

dodáván
pouze za příplatek

dodávána
pouze za příplatek

2.490,2.490,2.750,2.750,5.250,5.750,7.250,8.990,-

3.430,3.430,4.130,-------4.970,5.390,5.670,6.980,-

für Armlehne

für Hocker

für Hocker

7666

7446

7444

Dřevěný "tác"
40 x 27 cm
dub přírodní dýha
pro područku

Dřevěný "tác"
40 x 50 cm
dub přírodní dýha
pro taburet

Dřevěný "tác"
70 x 70 cm
dub přírodní dýha
pro taburet

1.950,-

2.450,-

3.450,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

STRADO
cca. cm
83
125
43
84

Rozměry
Výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

Možné sestavy - výtah

Ceny v Kč s DPH

skupina 6
skupina 8
skupina 10

látka
látka
látka

296 cm

396 x 205 cm

205 x 396 cm

1,5AL - 1,5AR

1,5AL - 1,5oA - LAR
groß long

LAL groß long - 1,5oA 1,5AR

1,5-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 120 cm)
1,5-sed s područkou vpravo
(šířka sedáku 120 cm)

1,5-sed s područkou vlevo
(šířka sedáku 120 cm)
1,5-sed bez područek
(šířka sedáku 120 cm)
longchair s područkou vpravo
velký dlouhý
(šířka sedáku 120 cm)

Longchair s područkou vlevo
velký dlouhý
(šířka sedáku 120 cm)
1,5-sed bez područek
(šířka sedáku 120 cm)
1,5-sed s područkou vpravo
(šířka sedáku 120 cm)

včetně 2 zádových polštářů

včetně 3 zádových polštářů

včetně 3 zádových polštářů

52.220,55.160,59.220,-

84.630,89.040,95.620,-

84.630,89.040,95.620,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10. 2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

