DIORA

Taburet

Přestavný roh velký levý - 2sed s područkou vpravo

2sed s područkou vlevo - přestavný roh velký pravý

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.

DIORA
Informace k produktu a objednávkám
Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedáky:

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno,
vysokojakostní PUR-pěna (min. RG 35) vrstvená a sladěná v různých tloušťkách a tvrdostech pro maximální komfort, kryto vatovým rounem

Opěráky:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.

Sedák: pěnová "sendvičová" konstrukce / opěrák: ergonomicky formovaná pěna

Sedák:
1. konstrukce
2. podpružení z vlnovcových pružin
3. kryt vlnovcových pružin
4. sendvičově vrstvená pěna (pevně vyznačený sedák)
5. vatové rouno
6. potahový materiál
Opěrák:
1. konstrukce
2. ergonomicky formovaná pěna
3. vatové rouno
4. potahový materiál
Dekorační látky:

dekorační látky (v látkové skupině 6 a 10) jsou určeny pouze pro taburety, polštáře s okrasným lemem a polštáře.

DIORA
Informace k produktu a objednávkám
Výška sedáku:

volitelná: 39 cm (na kluzácích)
41 cm (na kovových nohách)

Rozměry:
Rozměry:

celková výška u výšky sedu 39 cm: 68 - 82 cm
celková výška u výšky sedu 41 cm: 70 - 84 cm
celková hloubka: 109 - 112 cm
celková hloubka s výsuvným sedákem: 127 - 130 cm
výška sedáku: 39 / 41 cm
hloubka sedáku: 70 cm
hloubka sedáku s výsuvným sedákem: 88 cm

Kombinace elementů:

z technických důvodů není možné vzájemně přímo kombinovat elementy špičatý roh malý - špičatý roh malý / longchair levý - longchair pravý /
ottoman levý - ottoman pravý / přestavný roh levý - přestavný roh pravý / přestavný roh levý velký - přestavný roh pravý velký.
Stejně tak nelze z technických důvodů vzájemně přímo kombinovat dva elementy s funkcí výsuvného sedáku vedle sebe.

Nohy:
(volitelné)

056 / 057

478 / 479

(výška sedáku 39 cm)

Kluzák

(výška sedáku 41 cm)

(výška sedáku 41 cm)

dodáváno ve standardu

kovové, leštěný chrom

kovové, černé matné

dodáváno za příplatek

dodáváno za příplatek

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 elementy jsou standardně dodávány s rastrovým polohováním hlavové části opěradel a s originálním potažením zad v příslušné látce nebo kůži.
Element "přestavný roh velký" je z transportních důvodů dodáván ve dvou dílech.
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.
Do objednávky zapisujte elementy vždy zleva do prava při pohledu zpředu na sedací soupravu.

DIORA
Další informace k produktu a objednávkám
FUNKCE:
Polohovatelné
hlavové opěrky:

polohovatelné horní části opěradel - opěrky hlavy jsou dodávány již ve standardu a díky rastrovému mechanismu umožňují
individuální nastavení sklonu opěrky dle potřeby. Opěrky lze zcela sklopit nebo vyklopit do polohy "nastojato".

Výsuv sedáku
manuální:

s pomocí funkce výsuvného sedáku můžete indivuduálně zvětšit hloubku sedáku (a to až o 18 cm) tak, jak vám to bude
nejlépe vyhovovat. Při maximálním vysunutí sedáku má sedák hloubku 88 cm, což již umožňuje pohodlné ležení nebo
přespání 1 osoby na pohovce.

Výsuv sedáku
motorový:

díky motorovému nastavení hloubky sedáku můžete změnit hloubku sedáku vaší pohovky pouhým stisknutím tlačítka.
Elementy s touto funkcí jsou vybaveny dotykovým ovládacím spínačem, který se nachází ve skryté poloze na boku sedáku.

Polohovatelné hlavové opěrky

Výsuv sedáku

Dotykový spínač SOFT-CONTROL

DIORA
Rozměry

cca. cm

Výška

68 - 82 / 70 - 84

Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Ukázka z možných sestav

Rozměry:

308-311 x 219 cm

Typ-obj. číslo

8672 (vyobrazené)
8673 (zrcadlová varianta)

Popis

2-sed s područkou vlevo
+
přestavný roh velký pravý

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

63.770,68.320,72.870,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

93.450,104.860,110.110,121.590,136.780,148.190,-

Volitelné příplatky
Kovové nohy

2.940,-

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

2 elementy s funkcí výsuvného sedáku nelze z technických důvodů
přímo navzájem kombinovat vedle sebe.

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Jednotlivé elementy

Rozměry
Typ-obj. číslo

223 cm

223 cm

223 cm

188 cm

7142

7222

7982

2002

Popis

2,5-sed s 2 područkami

2,5-sed s 2 područkami
a manuálním výsuvem
sedáku

2,5-sed s 2 područkami
a motorovým výsuvem
sedáku

2-sed s 2 područkami

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

32.620,34.160,37.170,-

36.470,38.010,41.020,-

46.620,48.160,52.710,-

28.840,30.310,32.620,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

46.270,51.590,54.670,60.760,67.550,73.640,-

50.120,55.440,58.520,64.610,71.390,77.490,-

61.810,67.130,70.210,76.290,83.090,89.180,-

40.180,45.490,47.810,53.130,59.220,64.540,-

1.470,-

1.470,-

1.470,-

1.470,-

Volitelné příplatky
Kovové nohy

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

2 elementy s funkcí výsuvného sedáku nelze z technických důvodů
přímo navzájem kombinovat vedle sebe.

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Jednotlivé elementy

Rozměry
Typ-obj. číslo

188 cm

188 cm

164 cm

164 cm

7212

7662

2001 / 2003

2-sed s 2 područkami
a manuálním výsuvem
sedáku

2-sed s 2 područkami
a motorovým výsuvem
sedáku

2-sed s područkou
vlevo / vpravo

7211 / 7213
2-sed s područkou
vlevo / vpravo
a manuálním výsuvem
sedáku

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

32.690,34.160,36.470,-

44.380,45.850,48.160,-

24.220,24.990,27.290,-

28.070,28.840,31.150,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

44.030,49.350,51.660,56.980,63.070,68.390,-

55.720,61.040,63.350,68.670,74.760,80.080,-

34.160,38.710,40.180,44.790,50.120,54.670,-

38.010,42.560,44.030,48.650,53.970,58.520,-

1.470,-

1.470,-

1.470,-

1.470,-

Popis

Volitelné příplatky
Kovové nohy

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

2 elementy s funkcí výsuvného sedáku nelze z technických důvodů
přímo navzájem kombinovat vedle sebe.

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Jednotlivé elementy

Rozměry
Typ-obj. číslo

164 cm

140 cm

140 cm

140 cm

7421 / 7423

2000

2010

7420

2-sed s područkou
vlevo / vpravo
a motorovým výsuvem
sedáku

2-sed bez područek

2-sed bez područek
a manuálním výsuvem
sedáku

2-sed bez područek
a motorovým výsuvem
sedáku

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

39.760,40.530,42.840,-

19.670,20.440,21.980,-

23.520,24.290,25.830,-

35.210,35.980,37.520,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

49.690,54.250,55.720,60.340,65.660,70.210,-

28.070,31.850,32.620,36.390,40.950,44.790,-

31.920,35.690,36.470,40.250,44.790,48.650,-

43.610,47.390,48.160,51.940,56.490,60.340,-

--------

--------

Popis

Volitelné příplatky
Kovové nohy

1.470,-

--------

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

2 elementy s funkcí výsuvného sedáku nelze z technických důvodů
přímo navzájem kombinovat vedle sebe.

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Jednotlivé elementy

Rozměry
Typ-obj. číslo

129 cm

129 cm

129 cm

105 cm

105 cm

105 cm

7151 / 7153

7981 / 7983

7991 / 7993

7150

7174

7200

1,5-sed s područkou
vlevo / vpravo

1,5-sed s područkou
vlevo / vpravo
a manuálním výsuvem
sedáku

1,5-sed s područkou
vlevo / vpravo
a motorovým výsuvem
sedáku

1,5-sed bez područek

1,5-sed bez područek
a manuálním výsuvem
sedáku

1,5-sed bez područek
a motorovým výsuvem
sedáku

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

20.510,21.280,22.820,-

24.360,25.130,26.670,-

36.050,36.820,38.360,-

15.960,16.730,17.490,-

19.810,20.580,21.350,-

31.490,32.270,33.040,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

28.910,31.920,34.230,37.240,41.790,50.190,-

32.760,35.770,38.080,41.090,45.640,49.420,-

44.450,47.460,49.770,52.780,57.330,61.110,-

22.820,25.060,26.590,28.910,32.690,35.690,-

26.670,28.910,30.450,32.760,36.540,39.550,-

38.360,40.590,42.140,44.450,48.230,51.240,-

------

------

------

Popis

Volitelné příplatky
Kovové nohy

1.470,-

1.470,-

1.470,-

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Jednotlivé elementy

Rozměry
Typ-obj. číslo

94 x 179 cm

129 x 217 cm

109-112 x 219 cm

144-147 x 219 cm

109 cm

7121 / 7123

7131 / 7133

7111 / 7113

7911 / 7634

7120

Longchair s područkou
vlevo / vpravo

Ottoman s područkou
vlevo / vpravo

Přestavný roh
levý / pravý

Přestavný roh velký
levý / pravý

Špičatý roh malý

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

23.590,24.290,26.590,-

35.690,38.010,41.790,-

31.920,34.230,36.470,-

39.550,43.330,45.570,-

18.970,19.740,21.280,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

31.920,35.690,38.010,41.790,46.340,55.510,-

51.660,59.290,63.070,70.690,79.030,86.660,-

45.570,51.660,54.740,60.830,67.620,73.710,-

59.290,66.150,69.930,76.790,86.660,93.520,-

27.370,31.150,32.690,36.470,41.020,44.870,-

1.470,-

1.470,-

1.470,-

Popis

Volitelné příplatky
Kovové nohy

1.470,-

1.470,-

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Příslušenství

Rozměry
Typ-obj. číslo

74 x 74 cm

109 x 109 cm

109 x 74 cm

40 x 40 cm

50 x 50 cm

7820

7854

7853

7804

7805

Taburet čtvercový
medium

Taburet čtvercový

Taburet obdélníkový

Polštář
čtvercový

Polštář
čtvercový

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

8.260,9.030,9.790,-

14.350,15.120,15.890,-

11.340,12.110,12.880,-

1.740,1.740,2.090,-

2.090,2.090,2.390,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

12.110,12.880,13.580,15.120,16.660,18.190,-

19.670,22.750,24.220,25.760,28.840,31.850,-

15.890,17.430,18.890,20.440,22.750,24.990,-

2.520,2.760,2.990,3.180,3.290,3.540,-

2.880,3.060,3.360,3.720,3.840,3.960,-

Popis

Volitelné příplatky
Kovové nohy

1.470,-

1.470,-

1.470,-

DIORA
Rozměry

cca. cm
68 - 82 / 70 - 84

Výška
Hloubka

109 - 112

Hloubka s výsuvným sedákem

127 - 130

Výška sedáku

39 / 41

Hloubka sedáku
Hloubka sedáku s funkcí výsuvného sedáku

70
88

Příslušenství

Rozměry
Typ-obj. číslo

60 x 60 cm

60 x 40 cm

75 x 75 cm

95 x 95 cm

7806

9295

7546

7545

Polštář
čtvercový

Polštář
obdélníkový

Polštář
čtvercový s okrasným lemem
"M"

Polštář
čtvercový s okrasným
lemem "L"

látková skupina 6
látková skupina 8
látková skupina 10

2.580,2.580,2.990,-

2.090,2.090,2.390,-

2.760,2.760,3.060,-

3.360,3.360,3.840,-

kůže, skupina B
kůže, skupina D
kůže, skupina H
kůže, skupina J
kůže, skupina M
kůže, skupina T

3.360,3.720,4.020,4.260,4.380,4.490,-

2.880,3.060,3.360,3.720,3.840,3.960,-

4.140,4.490,4.790,5.460,7.280,8.470,-

6.590,7.260,7.860,8.990,9.960,11.220,-

Popis

Maloobchodní ceník platný od 22.10.2022.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

