TAMPA 3611

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.

TAMPA 3611
Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky "Super - Soft":

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, překryto krycím rounem,
sedák z vysokojakostní PUR pěny (min. RG 35), vatové rouno

Opěráky:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25) ukončené inlettem (plněn vysokojakostními výplňovými materiály), kryto vatovým rounem.
Veškeré elementy mají záda v originální látce, u koženého provedení jsou záda v kůži za příplatek.

Nohy:

kluzáky

RELAX funkce:

manuální nastavení
v manuálním režimu si můžete nastavit polohu sedáku a opěradla ovládací páčkou na boku sedáku. Po stisku se nejprve uvolní nožní díl opěrka nohou a následně tlakem těla na opěradlo lze celé sedací místo individuálně polohovat z polohy sezení až skoro do polohy ležení.
částečně motorové nastavení
pomocí spínačů motorového pohonu můžete nastavit sklon nožního dílu-opěrky nohou a také jím ovládáte nastavení sedáku a opěradla do
Vámi zvolené ideální polohy. Polohování hlavové části zajištuje jemný rastrový mechanismus, kterým si můžete manuálně snadno nastavit
ideální polohu dle Vašeho přání.
plně motorové nastavení
pomocí spínačů motorového pohonu ovládáte jak sklon nožního dílu - opěrky nohou, tak nastavení sedáku, opěradla a hlavové části do
zvolené polohy.

Elementy s částečně nebo plně motorovým nastavením funkce RELAX jsou vybaveny dotykovými ovladači. U elementů s područkou je ovladač viditelně umístěn na vnější
straně područky, u elementů bez područek je ovladač umístěn ve skryté poloze na straně sedáku. Příslušný návod k obsluze je součástí nábytku.

Upozornění:

instalační hloubka elementů s funkcí RELAX je proměnlivá. Elementy s funkcí RELAX musí mít pro zachování plné funkčnosti zadní
odstup od stěny cca. 17 cm.

TAMPA 3611
Informace k produktu a objednávkám

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení.
Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže.
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech.
Zapisujte vždy objednávky z pohledu "zepředu" směrem zleva do prava.

TAMPA 3611
Další informace k produktu a objednávkám
Područky:
Veškeré šířky elementů v ceníku jsou uvedeny již včetně šířek použitých područek (područky).

A
Područka A: celková šířka cca. 21 cm

NOHY:

kluzáky

kolečka pro taburet:

TAMPA 3611
Rozměry
Celková výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
109
94 - 172
49
54 - 108

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá
RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Kombinace (sestavy) jsou tvořeny z těchto jednotlivých elementů:
3-sed sestává z:

2x 1,5-sed (ŠS 82 cm) + područka levá/pravá (příklad: 4593 - 4595)

2,5-sed sestává z: 2x 1,5-sed medium (ŠS 74 cm) + područka levá/pravá (příklad: 4577 - 4579)
2-sed sestává z:

2x 1-sed (ŠS 62,5 cm) + područka levá/pravá (příklad: 4561 - 4563)

1-sed sestává z:

1x 1-sed (ŠS 62,5 cm) + područka levá/pravá

Typ-obj. číslo

Popis

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

5041

5042

3-sed s područkami
3-sed s područkami
(bez funkce RELAX)
(bez funkce RELAX)
+
+
2,5-sed s područkami
2,5-sed s područkami
(bez funkce RELAX)
(1,5-sed medium s podr. vlevo, plně motor.
(1,5-sed medium s podr. vlevo + 1,5funkce RELAX + 1,5-sed medium s
sed medium s podr. vpravo,
područkou vpravo, plně motor. funkce
šířka sedáku 74 cm)
RELAX, šířka sedáku 74 cm)

75.810,79.520,83.990,121.870,126.350,139.930,151.890,-

119.910,123.620,128.090,165.970,170.450,184.030,195.990,Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Rozměry
Celková výška
Hloubka
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm

Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.

109
94 - 172
49
54 - 108

Šířka

206

190

167

Typ-obj. číslo

3002

2502

2002

Popis

3-sed s područkami
(pevný v celku, bez
polohovatelného hlavového dílu,
bez funkce RELAX)

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

36.470,38.220,40.460,57.890,59.990,66.290,71.820,-

2,5-sed s područkami
2-sed s područkami
(pevný vcelku, bez
(pevný vcelku, bez
polohovatelného hlavového dílu, polohovatelného hlavového dílu,
bez funkce RELAX)
bez funkce RELAX)

34.580,36.260,38.360,55.020,57.050,62.990,68.390,-

32.340,33.950,35.840,53.480,55.440,61.530,66.990,-

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 82 cm

Šířka

124

103

103

Typ-obj. číslo

4594

4593

4595

Popis

1,5-sed s područkami
(bez polohovatelného hlavového
dílu, bez funkce RELAX, záda v kůži
ve standardu)

1,5-sed s područkou vlevo
( bez polohovatelného
hlavového dílu, bez funkce
RELAX)

1,5-sed s područkou vpravo
( bez polohovatelného
hlavového dílu, bez funkce
RELAX)

25.620,26.880,28.490,46.890,48.440,53.410,57.680,-

20.720,21.690,22.960,33.670,34.860,38.710,41.990,-

20.720,21.690,22.960,33.670,34.860,38.710,41.990,-

Šířka

124

103

103

Typ-obj. číslo

4598

4597

4599

Popis

1,5-sed s područkami
( manuální nastavení funkce RELAX,
záda v kůži ve standardu)

1,5-sed s područkou vlevo
( manuální nastavení funkce
RELAX)

1,5-sed s područkou vpravo
( manuální nastavení funkce
RELAX)

37.870,39.130,40.740,59.150,60.690,65.660,69.930,-

32.970,33.950,35.210,45.920,47.110,50.960,54.250,-

32.970,33.950,35.210,45.920,47.110,50.960,54.250,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 82 cm

Šířka

124

103

103

Typ-obj. číslo

4602

4601

4603

Popis

1,5-sed s područkami
(částečně motorové nastavení
funkce RELAX, záda v kůži ve
standardu)

1,5-sed s područkou vlevo
( částečně motorové nastavení
funkce RELAX)

1,5-sed s područkou vpravo
( částečně motorové nastavení
funkce RELAX)

41.370,42.630,44.240,62.650,64.190,69.160,73.430,-

36.470,37.450,38.710,49.420,50.610,54.460,57.750,-

36.470,37.450,38.710,49.420,50.610,54.460,57.750,-

Šířka

124

103

103

Typ-obj. číslo

4606

4605

4607

Popis

1,5-sed s područkami
( plně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

1,5-sed s područkou vlevo
( plně motorové nastavení
funkce RELAX)

1,5-sed s područkou vpravo
( plně motorové nastavení
funkce RELAX)

47.670,48.930,50.540,68.950,70.490,75.460,79.730,-

42.770,43.750,45.010,55.720,56.910,60.760,64.050,-

42.770,43.750,45.010,55.720,56.910,60.760,64.050,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 74 cm

Šířka

116

95

95

Typ-obj. číslo

4578

4577

4579

Popis

1,5-sed medium s područkami
(bez polohovatelného hlavového
dílu, bez funkce RELAX, záda v kůži
ve standardu)

1,5-sed medium s područkou vlevo
( bez polohovatelného hlavového
dílu, bez funkce RELAX)

1,5-sed medium s područkou vpravo
( bez polohovatelného hlavového dílu,
bez funkce RELAX)

24.570,25.830,27.290,44.870,46.410,51.170,55.370,-

19.670,20.650,21.770,31.990,33.180,36.820,40.040,-

19.670,20.650,21.770,31.990,33.180,36.820,40.040,-

Šířka

116

95

95

Typ-obj. číslo

4582

4581

4583

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

1,5-sed medium s područkami
1,5-sed medium s područkou vlevo
( manuální nastavení funkce RELAX,
( manuální nastavení funkce RELAX)
záda v kůži ve standardu)

36.820,38.080,39.550,57.120,58.660,63.420,67.620,-

31.920,32.890,34.020,44.240,45.430,49.070,52.290,-

1,5-sed medium s područkou vpravo
( manuální nastavení funkce RELAX)

31.920,32.890,34.020,44.240,45.430,49.070,52.290,-

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 74 cm

Šířka

116

95

95

Typ-obj. číslo

4586

4585

4587

Popis

1,5-sed medium s područkami
(částečně motorové nastavení
funkce RELAX, záda v kůži ve
standardu)

1,5-sed medium s područkou vlevo
( částečně motorové nastavení
funkce RELAX)

1,5-sed medium s područkou vpravo
( částečně motorové nastavení funkce
RELAX)

40.320,41.580,43.050,60.620,62.160,66.920,71.120,-

35.420,36.390,37.520,47.740,48.930,52.570,55.790,-

35.420,36.390,37.520,47.740,48.930,52.570,55.790,-

Šířka

116

95

95

Typ-obj. číslo

4590

4589

4591

Popis

1,5-sed medium s područkami
( plně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

1,5-sed medium s područkou vlevo
( plně motorové nastavení funkce
RELAX)

1,5-sed medium s područkou vpravo
( plně motorové nastavení funkce
RELAX)

46.620,47.880,49.350,66.920,68.460,73.220,77.420,-

41.720,42.690,43.820,54.040,55.230,58.870,62.090,-

41.720,42.690,43.820,54.040,55.230,58.870,62.090,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 62,5 cm

Šířka
Typ-obj. číslo
Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

104,5

83,5

83,5

4562

4561

4563

1-sed s područkami
1-sed s područkou vlevo
1-sed s područkou vpravo
(bez polohovatelného hlavového
( bez polohovatelného hlavového
( bez polohovatelného hlavového dílu,
dílu, bez funkce RELAX, záda v kůži dílu, bez funkce RELAX, záda v kůži ve
bez funkce RELAX, záda v kůži ve
ve standardu)
standardu)
standardu)

23.450,24.570,26.040,38.780,40.250,44.660,48.650,-

18.550,19.390,20.510,30.090,31.220,34.510,37.520,-

18.550,19.390,20.510,30.090,31.220,34.510,37.520,-

Šířka

104,5

83,5

83,5

Typ-obj. číslo

4566

4565

4567

Popis
látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

1-sed s područkami
1-sed s područkou vlevo
( manuální nastavení funkce RELAX, ( manuální nastavení funkce RELAX,
záda v kůži ve standardu)
záda v kůži ve standardu)

35.690,36.820,38.290,51.030,52.490,56.910,60.890,-

30.790,31.640,32.760,42.350,43.470,46.760,49.770,-

1-sed s područkou vpravo
( manuální nastavení funkce RELAX,
záda v kůži ve standardu)

30.790,31.640,32.760,42.350,43.470,46.760,49.770,-

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Všechny uvedené rozměry jsou rozměry včetně područek.
U elementů s funkcí RELAX je hloubka / hloubka sedáku proměnlivá

Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

RELAX funkce manuální - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán manuálně

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

RELAX funkce část. motorová - nožní díl, sedák a opěrák je ovládán motorem, hlavový díl je ovládán manuálně
RELAX funkce plně motorová - nožní díl, sedák, opěrák a hlavový díl je ovládán motory

Jednotlivé elementy - šířka sedáku 62,5 cm

Šířka

104,5

83,5

83,5

Typ-obj. číslo

4570

4569

4571

Popis

1-sed s područkami
(částečně motorové nastavení
funkce RELAX, záda v kůži ve
standardu)

1-sed s područkou vlevo
( částečně motorové nastavení
funkce RELAX, záda v kůži ve
standardu)

1-sed s područkou vpravo
( částečně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

39.190,40.320,41.790,54.530,55.990,60.410,64.390,-

34.290,35.140,36.260,45.850,46.970,50.260,53.270,-

34.290,35.140,36.260,45.850,46.970,50.260,53.270,-

Šířka

104,5

83,5

83,5

Typ-obj. číslo

4574

4573

4575

Popis

1-sed s područkami
( plně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

1-sed s područkou vlevo
( plně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

1,5-sed medium s područkou vpravo
( plně motorové nastavení funkce
RELAX, záda v kůži ve standardu)

45.490,46.620,48.090,60.830,62.290,66.710,70.690,-

40.590,41.440,42.560,52.150,53.270,56.560,59.570,-

40.590,41.440,42.560,52.150,53.270,56.560,59.570,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

Příslušenství

Rozměry

110 x 65

47 x 12 x 33

17 x 15 x 47

Typ-obj. číslo

9573

9055

9299

Popis

Taburet na kolečkách

Klínový polštář

Loketní opěrka
(volně umístitelná)

16.030,16.730,17.430,23.730,24.430,25.130,25.830,-

1.320,1.440,1.620,2.280,2.520,2.780,2.880,-

1.380,1.500,1.680,2.520,2.760,2.920,3.120,-

Rozměry

40 x 40

50 x 50

60 x 40

Typ-obj. číslo

9009

9205

9002

Popis

Polštář

Polštář

Polštář

960,1.020,1.080,2.100,2.280,2.570,2.760,-

1.140,1.440,1.680,2.880,3.360,3.540,3.720,-

1.140,1.440,1.680,2.880,3.360,3.540,3.720,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

TAMPA 3611
Rozměry

cca. cm

Celková výška
Hloubka

109
94 - 172

Výška sedáku
Hloubka sedáku

49
54 - 108

Přehled příplatků

Popis

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Příplatek za záda
v kůži u 3-sedu
(pevného v celku)

Příplatek za záda
v kůži u 2,5-sedu
(pevného v celku)

Příplatek za záda
v kůži u 1,5-sedů s područkou
vlevo nebo vpravo
(šířka sedáku 82 cm)

Příplatek za záda
v kůži u 1,5-sedů medium s
područkou vlevo nebo vpravo
(šířka sedáku 74 cm)

--------

--------

--------

--------

8.940,-

8.390,-

4.340,-

4.190,-

Maloobchodní ceník platný od 22.2.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

