
    Sestava 1,5AL-LARgroß v látce Florida light grey

Sestava UBELgroß-ZH-1oA-LAR v látce Velvet black / Classy black       Sestava REABL-REABR v látce Yelda natur

      Sestava 2AL-UBERgroß v látce Velvet rosar

OREGON 2.0

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. 



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10, dekorativní látka (PG10),  D, H, M a X -
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:
Kostra: Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 
Sedák: Pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny Nosag) a zakrytím na horní straně. Sedák z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35) ,

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort, zakryto vatovou plstí.
Opěrák: Z ergonomicky tvarovaného vysokojakostního pěnového materiálu (min. RG 25),  zakryto vatovou plstí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 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
Polštáře (cca.50 x 40 cm) - dodatečné polštáře možné za příplatek
U látkového provedení sedací soupravy jsou polštáře dodávané "inklusive" k jednotlivým elementům možné pouze v látce.
U koženého provedení sedací soupravy jsou polštáře dodávané "inklusive" k jednotlivým elementům možné jak v látce, tak v kůži. V koženém provedení jsou polštáře možné za příplatek.

Dekorativní látka: je k dispozici pouze pro některé typy - taburety, polštáře a polštáře s okrasným lemem.

NOHY: kluzáky

Další info: Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.

Veškeré elementy mají polohovatelnou horní část opěradel s jemným rastrovým mechanismem a mají záda potaženy originálním potahem.

Typ "Umbauecke gross" je z technických důvodů (transport, průchodnost dveřmi) dodáván jako dvoudílný (středově dělen).

Upozorňujeme, že sestavy elementů jako LAL-LAR / LALgroß-LAR groß / UBEL-UBER / UBELgroß-UBERgroß nelze z výrobně technických důvodů vytvořit.

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 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.

    OREGON 2.0



FUNKCE: polohovatelná horní část opěradla - opěrky hlavy u každého elementu

Výběr područek: vybrané područky prosím vždy uveďte v objednávce, mix různých područek není možný.

Područka 1 Područka 2 pevná Područka 3 polohovatelná
Šířka: 34 cm Šířka: 42 cm Šířka: 42 cm

Nastavení hloubky sedu: Výsuvný sedák (regulace hloubky sedu) s motorovou funkcí u všech 2-sedů,  1,5-sedů a 1-sedů - možný za příplatek
Motorová funkce výsuvu a regulace hloubky sedáku je vybavena skrytým ovládáním Soft-Touch-Control umístěným na boku sedáku.  
Příslušný návod k obsluze je součástí nábytku.

    OREGON 2.0



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 70 - 82 Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Hloubka (s výsuvem) 107-110 (-125-128) Šířku vybraných područek vždy připočtěte k šířce elementů!
Výška sedáku 39
Hl. sedáku(s výsuvem) 70 (-88)

Jednotlivé elementy

1 područka + 140 cm 140 cm + 1 područka 140 cm 1 područka + 105 cm 105 cm + 1 područka 105 cm

skupina 6      látka 26.515,- 26.515,- 21.646,- 23.208,- 23.208,- 18.351,-
skupina 8      látka 28.451,- 28.451,- 23.069,- 25.241,- 25.241,- 19.774,-
skupina 10    látka 33.331,- 33.331,- 26.953,- 29.511,- 29.511,- 23.144,-
skupina D      kůže 40.146,- 40.146,- 33.106,- 34.754,- 34.754,- 27.702,-
skupina H      kůže 44.116,- 44.116,- 36.476,- 38.274,- 38.274,- 30.409,-
skupina M     kůže 53.168,- 53.168,- 41.570,- 47.337,- 47.337,- 34.379,-
skupina X      kůže 70.556,- 70.556,- 55.576,- 59.471,- 59.471,- 44.566,-

1 područka + 70 cm 70 cm + 1 područka 70 cm

skupina 6      látka 19.399,- 19.399,- 15.130,-
skupina 8      látka 20.822,- 20.822,- 16.328,-
skupina 10    látka 24.343,- 24.343,- 19.100,-
skupina D      kůže 28.837,- 28.837,- 21.796,-
skupina H      kůže 31.833,- 31.833,- 23.957,-
skupina M     kůže 35.877,- 35.877,- 26.739,-
skupina X      kůže 45.914,- 45.914,- 34.304,-
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Ceny v Kč s DPH 2AL 2AR 1,5oA

2-sed s područkou vlevo 2-sed s područkou vpravo 1,5-sed bez područek1,5-sed s područkou vlevo

1,5AR

1,5-sed s područkou 
vpravo

2oA

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm

bez  polštářů

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

Ceny v Kč s DPH 1AL 1AR 1oA

1-sed s područkou vlevo 1-sed s područkou vpravo 1-sed bez područek

2-sed bez područek

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

bez  polštářů

1,5AL

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 70 - 82 Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Hloubka (s výsuvem) 107-110 (-125-128) Šířku vybraných područek vždy připočtěte k šířce elementů!
Výška sedáku 39
Hl. sedáku(s výsuvem) 70 (-88)

Jednotlivé základní elementy

109 cm 1 područka + 72 x 179 cm 72 + 1 područka x 179 cm 1 podr. + 107 x 179 cm 107 + 1 podr. x 179 cm 110 x 215 cm 110 x 215 cm

skupina 6      látka 19.624,- 28.162,- 28.162,- 32.582,- 32.582,- 30.484,- 30.484,-
skupina 8      látka 20.822,- 29.586,- 29.586,- 34.005,- 34.005,- 32.057,- 32.057,-
skupina 10    látka 24.343,- 34.604,- 34.604,- 39.772,- 39.772,- 37.525,- 37.525,-
skupina D      kůže 31.383,- 41.045,- 41.045,- 49.423,- 49.423,- 53.254,- 53.254,-
skupina H      kůže 34.604,- 45.165,- 45.165,- 54.377,- 54.377,- 54.902,- 54.902,-
skupina M     kůže 40.072,- 50.333,- 50.333,- 60.894,- 60.894,- 66.287,- 66.287,-
skupina X      kůže 53.029,- 63.141,- 63.141,- 77.297,- 77.297,- 91.153,- 91.153,-

145 x 215 cm 145 x 215 cm 145 cm 145 cm

skupina 6      látka 35.492,- 35.492,- 26.739,- 26.739,-
skupina 8      látka 37.600,- 37.600,- 28.312,- 28.312,-
skupina 10    látka 43.966,- 43.966,- 30.634,- 30.634,-
skupina D      kůže 60.295,- 60.295,- 46.427,- 46.427,-
skupina H      kůže 66.361,- 66.361,- 48.835,- 48.835,-
skupina M     kůže 82.016,- 82.016,- 59.021,- 59.021,-
skupina X      kůže 113.399,- 113.399,- 70.855,- 70.855,-

bez  polštářů
včetně 2 polštářů                             

50x40 cm
bez  polštářů

včetně 2 polštářů                             
50x40 cm

včetně 2 polštářů                             
50x40 cm

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm

včetně 1 polštáře                             
50x40 cm

"Umbauecke" velký levý "Umbauecke" velký pravý Obdélníkový koncový díl 
levý

Obdélníkový koncový díl 
pravý

Ceny v Kč s DPH UBEL groß UBER groß REABL REABR

LAR groß

Longchair velký s 
područkou vpravo

LAR

bez  polštářů bez  polštářů

Longchair s područkou 
vpravo

bez  polštářů

LAL groß UBEL

Špičatý roh malý Longchair s područkou 
vlevo "Umbauecke" levýLongchair velký s 

područkou vlevo

UBER

"Umbauecke" pravý

včetně 2 polštářů                             
50x40 cm

OREGON 2.0

Ceny v Kč s DPH Spitz-Ecke klein LAL



Rozměry cca. cm
Výška 70 - 82
Hloubka (s výsuvem) 107-110 (-125-128)
Výška sedáku 39
Hl. sedáku(s výsuvem) 70 (-88)

Taburety a příslušenství

skupina 6      látka 11.224,- 11.224,- 12.722,- 12.722,- 7.790,- 12.722,- 11.224,-
skupina 8      látka 12.433,- 12.433,- 13.931,- 13.931,- 8.614,- 13.931,- 12.433,-
skupina 10    látka 14.531,- 14.531,- 16.328,- 16.328,- 9.363,- 16.328,- 14.531,-
skupina 10  DEKO látka 14.531,- 14.531,- 16.328,- 16.328,- 9.363,- 16.328,- 14.531,-
skupina D      kůže 14.156,- 14.156,- 17.527,- 17.527,- 13.332,- 17.527,- 14.156,-
skupina H      kůže 15.579,- 15.579,- 19.249,- 19.249,- 14.081,- 19.249,- 15.579,-
skupina M     kůže 17.698,- 17.698,- 21.646,- 21.646,- 15.654,- 21.646,- 17.698,-
skupina X      kůže 22.021,- 22.021,- 29.885,- 29.885,- 18.875,- 29.885,- 22.021,-

skupina 6      látka 1.550,- 1.990,- 2.525,- 1.659,- 2.654,- 2.985,- 3.317,-
skupina 8      látka 1.550,- 1.990,- 2.525,- 1.659,- 2.654,- 2.985,- 3.317,-
skupina 10    látka 1.780,- 2.322,- 2.921,- 1.990,- 2.985,- 3.317,- 3.649,-
skupina 10  DEKO látka 1.780,- 2.322,- 2.921,- 1.990,- 2.985,- 3.317,- 3.649,-
skupina D      kůže 2.480,- 2.985,- 3.520,- 2.921,- 4.312,- 5.639,- 6.966,-
skupina H      kůže 2.730,- 3.306,- 3.841,- 3.189,- 4.644,- 5.971,- 7.629,-
skupina M     kůže 3.040,- 3.649,- 4.184,- 3.445,- 5.971,- 7.629,- 9.619,-
skupina X      kůže 3.350,- 3.980,- 4.515,- 4.109,- 7.961,- 9.619,- 11.941,-

Hockerbank                                                                  
-71 x 107-

Taburet obdélníkový

bez  polštářů

OREGON 2.0

Ceny v Kč s DPH Zwischen-Hocker                              
- 72 x 107-

Abschluss-Hocker                                  
-72 x 107-

Hocker                                                                  
-107 x 107-

Taburet vkládací mezi 
ostatní elementy

Taburet ukončovací                   
(na konec sed. soupravy) TaburetTaburet ukončovací                   

(na konec sed. soupravy)

Hocker medium                                               
-72 x 72-

Taburet medium

Zwischen-Hocker 
groß                                                                 

-107 x 107-

bez  polštářů bez  polštářů

Taburet vkládací mezi 
ostatní elementy

bez  polštářů

Abschluss-Hocker 
groß                                                    

-107 x 107-

Ceny v Kč s DPH Kissen                                          
-40 x 40-

Kissen                                          
-50 x 50-

Kissen                                          
-60 x 60-

Polštář Polštář Polštář s okrasným lemem 
čtvercový M 

Polštář s okrasným lemem 
obdélníkový M 

bez  polštářůbez  polštářů

Kissen                                          
-50 x 40-

za příplatekza příplatek za příplatek za příplatek za příplatek za příplatek

Polštář Polštář Polštář s okrasným lemem 
čtvercový L

za příplatek

bez  polštářů

Flatterkissen 
quadratisch M                                                    

-75 x 75-

Flatterkissen 
rechteckig M                                                     

-95 x 75-

Flatterkissen 
quadratisch L                                                              

-95 x 95-



Rozměry cca. cm
Výška 70 - 82
Hloubka (s výsuvem) 107-110 (-125-128)
Výška sedáku 39
Hl. sedáku(s výsuvem) 70 (-88)

Příplatky za funkce regulace hloubky sedu a polohovací područku

skupina 6      látka 14.905,- 14.905,- 14.905,- 2.182,-
skupina 8      látka 14.905,- 14.905,- 14.905,-
skupina 10    látka 14.905,- 14.905,- 14.905,-
skupina D      kůže 14.905,- 14.905,- 14.905,-
skupina H      kůže 14.905,- 14.905,- 14.905,-
skupina M     kůže 14.905,- 14.905,- 14.905,-
skupina X      kůže 14.905,- 14.905,- 14.905,-

polohovatelná

Výsuvný sedák 
motorový                                                     
(1-sedy)

OREGON 2.0

Ceny v Kč s DPH
Výsuvný sedák 

motorový                                                     
(2-sedy)

Výsuvný sedák 
motorový                                                     
(1,5-sedy)

za příplatek příplatek pro 1 područku

možný u 2-sedu s 
područkou vlevo nebo 

vpravo nebo bez 
područek

možný u 1,5-sedu s 
područkou vlevo nebo 

vpravo nebo bez 
područek

Područka 3

možný u 1,5-sedu s 
područkou vlevo nebo 

vpravo nebo bez 
područek

za příplatekza příplatek

3.064,-
3.795,-
4.537,-
5.203,-

Příplatek za polštáře v kůži

Příplatek za 1 sadu polštářů 
dodávanou "inklusive"  k    sestavě 

(standartně v látce)

 polštáře

Pouze u koženého provedení 
sedací soupravy



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 70 - 82 Veškeré uvedené rozměry jsou rozměry bez područek.
Hloubka (s výsuvem) 107-110 (-125-128) Šířku vybraných područek vždy připočtěte k šířce elementů!
Výška sedáku 39
Hl. sedáku(s výsuvem) 70 (-88)

Ukázky možných sestav (výtah)

215 x 359 179 x 1 područka +

290 cm 2 podr. + 317 x 179 cm 179 x 317 cm + 2 podr. + 1 područka x 179 cm 359 x 215 cm

bez funkce
za příplatek

(viz. strana 7) možné také 
s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné 

také s výsuvným 
sedákem

za příplatek
(viz. strana 7) možné také 

s výsuvným sedákem

skupina 6      látka 53.479,- 74.140,- 74.140,- 90.030,- 90.030,-
skupina 8      látka 56.624,- 79.020,- 79.020,- 95.947,- 95.947,-
skupina 10    látka 61.268,- 92.427,- 92.427,- 112.200,- 112.200,-
skupina D      kůže 92.865,- 111.901,- 111.901,- 137.292,- 137.292,-
skupina H      kůže 97.670,- 123.061,- 123.061,- 151.073,- 151.073,-
skupina M     kůže 118.042,- 142.610,- 142.610,- 176.464,- 176.464,-
skupina X      kůže 141.711,- 181.333,- 181.333,- 232.864,- 232.864,-

včetně 2 polštářů                                               
50x40 cm

bez polštářů

Obdélníkový koncový díl 
levý                                                              

-                                                                             
obdélníkový koncový díl 

pravý

1,5-sed s područkou vlevo 
-  1,5-sed bez područek - 

Longchair velký s 
područkou vpravo

LALgroß-1,5oA-
1,5AR

LAL-1oA-ZH-
UBERgroß

Longchair s područkou 
vlevo - 1,5-sed bez 

područek - 
Zwischenhocker - 

"Umbauecke" velký pravý                                      
-                                                                                  

2-sed s područkou vpravo

Longchair velký s 
područkou vlevo -                    

1,5-sed bez područek - 
1,5-sed s područkou 

vpravo

OREGON 2.0

UBELgroß-ZH-1oA-
LAR

"Umbauecke" velký levý - 
Zwischenhocker -                               

1-sed bez područek - 
Longchair s područkou 

vpravo

včetně 2 polštářů                                               
50x40 cm

Ceny v Kč s DPH REABL-REABR

včetně 2 polštářů                                               
50x40 cm

1,5AL-1,5oA-
LARgroß

včetně 2 polštářů                                               
50x40 cm

Maloobchodní ceník platný od 28.4.2022.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.    


