
Maloobchodní ceník WAJNERT
-  kolekce BASIC  -

Ceník je platný od 1.11.2018.
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH 21 %.
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P1 GAYA:  10, 70, 100, 118, 170, 190, 715, 808 HAITI:  1, 3, 9, 11, 16, 17, 19, 24, 34, 36, 41 NEAT:  16, 26, 61, 72,90, 81, 92, 95

P2 CAMINO:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

P3 GENUA:  02, 06, 32, 120, 121, 240, 608, 604, 709, 740, 755, 780 TEAM:  2, 16, 20, 72, 73, 76, 84, 94, 98

BF - bez funkcí spaní NAR - rohovka S - rošt 1OT - otoman s úl. prostorem
CR - noha chromovaná N - noha dřevěná SOF - pohovka 2OT - otoman s úl. prostorem a opěrákem
FOT - křeslo P - úl. prostor WER - pohovka
H - prvek rohový R - funkce spaní ZAG - záhlavek

LEGENDA
KOLEKCE TKANIN

ZNAČENÍ SYMBOLŮ NÁBYTKU

UPOZORNĚNÍ

2. Ceny v ceníku jsou uvedeny v Kč.
3. Neuvedení ceny u nábytku je z důvodu nemožnosti jeho vyrobení v dané cenové skupině.
4. S ohledem na měkké prvky a způsob očalounění nábytku se mohou vyskytnout drobné rozdíly v rozměrech.
5. Pokud v objednávce neuvedete volbu barevnosti N, pak to znamená, že nábytek bude vyroben v barvě N2, což nemůže být důvodem reklamace.
6. Nemožnost koordinace nábytku v kůžích znamená nemožnost spojování různých barev a typů kůží.
7. Čalouněný nábytek vyrobený v kůži může být dodatečně doplněn o prošití, které ve standardu není možno použít na nábytek vyrobený ve tkanině.
8. Není možno vyrobit nábytek v povrchových tkaninách.
9. Není možno vyrobit nábytek ve tkanině na levé straně.
10. Mohou vzniknout rozdíly v odstínech tkanin a kůží mezi vzorníky a hotovým nábytkem jakož a v případě doobjednání nábytku v pozdějším čase.
11. Podrobné informace týkající se možnosti vyrobení nábytku ve tkaninách z aktuální nabídky Vám poskytne obchodní zástupce.
12. V případě pevnějších tkanin mohou nastat potíže s rozkladem na funkci spaní, u bočního otevírání taburetů a při polohování záhlavků nebo podloketních opěrek. Tato 
vlastnost není předmětem reklamace.
13. Mohou se vyskytnout rozdíly ve stupni tvrdosti a pružnosti jednotlivých prvků nábytku (polštáře, opěráky, sedáky), vyplývající z jejich rozdílné velikosti nebo použití konstrukčního 
řešení (funkce rozkladu, úložný prostor). Tato vlastnost není podnětem k reklamaci.
14. Přirozené změny ve vzhledu a pohodlí nábytku umístěného mezi expozicí, a u nábytku, který je dodán na objednávku přímo klientovi, vycházejí z přirozeného expozičního 
používání a předvádění v závislosti na použité potahové tkanině. Tato vlastnost není podnětem k reklamaci.
15. Zvuky vycházející ze spojů u kovových konstrukcí jsou přirozenou vlastností při používání tohoto materiálu. Tato vlastnost není podnětem k reklamaci.
16. Prezentované vzorníky tkanin, kůží a dřev je potřeba brát jako vzorky, jenž mohou mít od skutečně dodaných materiálů nepatrně odlišný odstín či vzhled.
17. Výrobce si vyhrazuje právo na zavádění změn v barevnosti, vzorech, rozměrech a funkcích nábytku, který se nachází v aktuální nabídce.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ NÁBYTKU

1. Nábytek lze používat k tomu, čemu je určen a v souladu s pravidly určenými v záručním listu, které jsou přiloženy k nábytku.
2. Sedací nábytek s možností rozložení (funkce spaní) slouží k občasnému spaní, ne každodennímu.
3. V průběhu používaní sedaček s měkkými polštářky, je potřeba udržovat jejich tvar (stačí je naklepat) v závislosti na intenzivitě jejich používání. Mějte na paměti, že přirozeným 
efektem používání jsou záhyby a zvrásnění na potahové látce.
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                        A                                        B                                     C                                       D

A) formování opěrných polštářků pomocí přesouvání rukou jejich výplně ve směru zespod nahoru
B) přidržením zadní části polštářku druhou rukou přesouváme jejich výplň
C) protažení konců polštářků pro jednotné vytvarování k vnějším hranám
D) formování podloketních opěrek by mělo začít od středu, přesouváním k vnějším hranám

4. Není dovoleno sezení na podloketních opěrkách, stání a skákání na sedácích, opěrácích nebo po jednotlivých pružinových pásech.
5. Nábytek je třeba udržovat v čistotě. Nedovolte, aby docházelo k silnému znečištění potahové tkaniny. Díky správné péči udržíte nábytek v pěkném estetickéma funkčním 
vzhledu po dlouhou dobu.

6. Způsob čistění nábytku se liší podle použitého potahového materiálu. Podrobnosti najdete na kartách tkanin a kůží, které jsou dostupné na vyžádání u distributora či Vašeho 
prodejce.

VLASTNOSTI TKANIN A KŮŽÍ

1. Kůže mají specifické vlastnosti, které zvýrazňují a dokreslují jejich přírodní původ: různé žíly, tukové záhyby, jizvy, rozdíly v lesku, specifický zápach. Jedná se o vlastnosti, které 
není možno odstranit, a jsou-li pro Vás neakceptovatelné, vyberte si raději potahovou látku mezi tkaninami.

A) stínování: vizuální efekt, zakládající se na rozdílech v barvě u jednotlivých částí nábytku, které jsou způsobeny jednosměrným uspořádáním vláken, projevující se při různém 
dopadu světla. Nejvíce je vidět u pohovek, kde se světlo odráží různými směry, v závislosti na uložení daných částí nábytku. Tento efekt není technologickou vadou produktu ani 
to neznamená, že by šlo o špatné očalounění. Stínování je přirozenou přírodní vlastností velurů (samety).

B) mačkání vláken: vzniká vlivem zatížení sedící osoby, přírozené vlhkosti a tělesné teploty. Je to podobný efekt jako při žehlení. Jde o typický jev spojený s používání velurů 
(samety) a tkanin jim podobných. Tento efekt neznamená sníženou kvalitu materiálu.

                  žíly                         škrábance                 tukové záhyby                   jizvy                  rozdíly v odstínu        rozdíly struktury       vpichy po hmyzu        protažení lícu

2. Přirozeným efektem nábytku z kůže je změna měkkosti u sedáků a opěráků.
3. Způsob a četnost čištění koženého nábytku je závislá na intenzitě jeho použití a stupni znečištění. Za účelem udržení ochranné vrstvy kůže, doporučujeme pravidelné čištění a 
údržbu s použitím speciálních prostředků dostupných na našem trhu. Je důležité, abyste abyste se přesně drželi instrukcí uvedených v návodu u těchto čisticích a ochranných 
prostředků.
4. Na kůže a potahové tkaniny se může snadno přenést barva z materiálů, které mají špatnou barevnou stálost, např. džíny. Doporučujeme vyhýbat se takovým materiálům, 
které pouští barvu, zvláště pak přímému kontaktu takových materiálů s nábytkářskými knoflíky či dekoračními nitěmi, aby nedošlo k jejich poškození.

5. Potahové tkaniny mají řadu přirozených vlastností, které nijak nesnižují jejich užitnou hodnotu ani stálost. Mezi nejčastější takové vlastnosti patří stínování a mačkání vláken.
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hloubka nábytku 97 funkce spaní TYP 10

výška nábytku 88 úložný prostor ano

výška sezení 47

hloubka sezení 61

šířka boku / výška boku 13/61 ostatní ne

koordináty ne sedák lištová pružina/ pěna vysoce elastická

doplňkové prošití v kůži ne

omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny

kontrastní prošití ne

doplňkové prošití v kůži*

nábytek není dostupný v kůži

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

POHOVKA ROZKLÁDÁNÍ TYPU 10

ALVA
ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky ne

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů. 

2. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.

opěrák lištová pružina/ pěna vysoce elastická

NOHY

noha dřevěná N dostupná v barvách: N4, N7, N9, N10, N13 
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P1 P2 P3

SOF.3R 217/97/88
pohovka s funkcí spaní a 

úložným prostorem, plocha 

spaní 115x190
13 990 14 690 15 490 0,90 78 1

FOT.BF 83/90/86 křeslo 7 590 7 990 8 590 0,50 38 1

PUF.P 63/63/45 taburet s úl. prostorem 3 690 3 890 3 990 0,20 13 1

VÁHA 
(kg)

množství           
(ks)

ALVA

SYMBOL ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY

OBJEM (m3)
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hloubka nábytku 102 funkce spaní delfin

výška nábytku 84-100 úložný prostor ano

výška sezení 45

hloubka sezení 58

šířka boku / výška boku 18/60 ostatní ne

koordináty ne sedák lištová pružina / pěna vysoce elastická

doplňkové prošití v kůži ne

omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny

kontrastní prošití ne

doplňkové prošití v kůži*

nábytek není dostupný v kůži

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

ROHOVKA ROZKLÁDÁNÍ TYPU 01 (DELFIN)                                                                                                                                                                                                                              

EVAN
ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky záhlavek

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů. 

2. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.

opěrák pásy elastické / vyprofilovaná pěna polyuretanová

NOHY

noha kovová CR
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P1 P2 P3

FOT.BF 87/97/84-100 křeslo 6 890 7 090 7 490 0,70 42 1

SOF.2BF 178/102/84-100 pohovka 10 990 11 390 11 990 1,65 114 1

SOF.2,5S 192/102/84-100

pohovka s funkcí spaní 

135x183, neobsahuje úl. 

prostor
16 990 17 390 17 990 1,70 136 1

NAR.1OT/3W 174x250/102/84-100

NAR.3W/1OT 250x174/102/84-100

NAR.2OT/3W 257x200/102/84-100

NAR.3W/2OT 200x257/102/84-100

MAT. 690 1 030 1 180

EVAN

ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY

OBJEM (m3)
VÁHA 
(kg)

množství           
(ks)

rohovka s funkcí spaní a úl. 

prostorem, plocha spaní 

118x210
23 990 24 590 25 490 2,25 127

Matrace čalouněná speciální tkaninou. netýká se

2

rohovka s funkcí spaní a úl. 

prostorem, plocha spaní 

118x197
24 990 25 790 26 690 2,35 140 2

platnost od 1.11.2018 Stránka 7 z 21 Wajnert_basic_MOC_2018_11



hloubka nábytku 98 funkce spaní delfin

výška nábytku
rohovka: 95-104,

křeslo: 92-103
úložný prostor ano

výška sezení 43

hloubka sezení 56

šířka boku / výška boku
rohovka 22/60,

křeslo 13/60
ostatní ne

koordynáty ne sedák pěna polyuretanová/ lištová pružina

doplňkové prošití v kůži ano

omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny

kontrastní prošití ne

DOPLŇKOVÉ PROŠITÍ V KŮŽI*

3. Boky nábytku jsou ozdobeny kovovou, chromovanou lištou.

1. Nábytek bez koordinátů.

nastavitelné záhlavky

FUNKCE

2. *Výroba v kůži dle individuální objednávky a nacenění.

ČALOUNĚNÍ

ROHOVKA ROZKLÁDÁNÍ TYPU 01 (DELFIN)                                                                                                                                                                                                                              

NOHY

nastavitelné prvky

ROZMĚRY (cm)

FOCUS

NOHA Z PLASTU S CHROMOVÝM POVRCHEM

SLOŽENÍ

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

4. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.

ostatní

opěrák pěna polyuretanová/ elastický pás
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P1 P2 P3

FOT.BF 84/98/92-103 křeslo 6 250 6 580 6 920 0,80 47 1

NAR.3W/2OT
255x195/98/

95-104
20 890 21 990 22 890 3,30 137 2

NAR.2OT/3W
195x255/98/

95-104
20 890 21 990 22 890 3,30 137 2

MAT 690 1030 1180

OBJEM 
(m3)

VÁHA (kg)

FOCUS

množství           
(ks)

Matrace čalouněná speciální tkaninou. netýká se

rohovka s funkcí 

spaní a úl. prost., 

plocha spaní 

120x198.

SYMBOL ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY
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hloubka nábytku 94 funkce spaní delfin

výška nábytku 80/89 úložný prostor ano

výška sezení 46

hloubka sezení 55

šířka boku / výška boku 13/63 ostatní ne

koordináty ne sedák lištová pružina/ pěna vysoce elastická

doplňkové prošití v kůži ne

omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny

kontrastní prošití ne

doplňkové prošití v kůži*

nábytek není dostupný v kůži

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

ROHOVKA ROZKLÁDÁNÍ TYPU 01 (DELFIN)                                                                                                                                                                                                                              

JOY
ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky ne

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů. 

2. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.

opěrák
pásy elastické/ volné opěrné polštářky s 

vyprofilovanou polyuretanovou pěnou

NOHY

noha dřevěná N dostup. v barvách: N4, N7, N9, N10, N13 
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P1 P2 P3

NAR.3W/2OT 230x160/94/89

rohovka s funkcí spaní a úl. 

prostorem, plocha spaní 

134x193

NAR.2OT/3W 160x230/94/89

rohovka s funkcí spaní a úl. 

prostorem, plocha spaní 

134x193

NAR.3BF/2OT 230x160/94/89
rohovka neobsahuje funkci 

spaní ani úložný prostor

NAR.2OT/3BF 160x230/94/89
rohovka nie posiadafunkcji 

spania ani úložný prostor

NAR.3BF/1OT 221x157/94/89
rohovka neobsahuje funkci 

spaní ani úložný prostor

NAR.1OT/3BF 157x221/94/89
rohovka neobsahuje funkci 

spaní ani úložný prostor

SOF.3W 230/94/89 pohovka s funkcí spaní 15 490 15 990 16 890 1,80 80 1

SOF.2BF    170/94/89 pohovka bez funkce spaní 9 990 10 690 11 290 1,20 75 1

FOT.BF 85/94/89 křeslo 5 790 5 990 6 390 0,65 43 1

ZAG. 45/16/20 záhlavek 1 290 1 390 1 590 0,05 1,5 1

JOY

ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY

OBJEM (m3)
VÁHA 
(kg)

množství 
(ks)

21 290 22 990 23 990 2,00 104 2

19 390 19 990 20 990 2,00 87 2

18 290 18 990 19 690 2,00 81 2
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LARUS
hloubka nábytku 97 funkce spaní výjezd
výška nábytku 94 úložný prostor ano - SOF.2W, SOF.3W
výška sezení 45
hloubka sezení 56
šířka boku / výška boku 18/60 ostatní

koordináty ne sedák pěna polyuretanová/ lištová pružina

doplňkové prošití v kůži ano
omezení tkanin a kůží vybrané tkaniny
kontrastní prošití ne

doplňkové prošití v kůži

ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky ne

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

ROZKLÁDÁNÍ TYPU 08 (výjezd)                                                                                                   

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů

2. V případě požadavku na vyrobení sedačky v kůži bude zpracována individuální nabídka.

3. S ohledem na měkké prvky a způsob očalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměrech nábytku

opěrák vyprofilovaná pěna polyuretanová/ elastický pás

NOHY

NOHA DŘEVĚNÁ N

platnost od 1.11.2018 Stránka 12 z 21 Wajnert_basic_MOC_2018_11



P1 P2 P3

SOF.1BF 90/97/94 křeslo 5 990 6 190 6 690 0,85 47 1

SOF.2W 158/97/94

obsahuje funkci spaní a 

úložný prostor, plocha 

spaní 118x185
10 990 11 690 11 990 1,5 92 1

SOF.3W 188/97/94

obsahuje funkci spaní a 

úložný prostor, plocha 

spaní 148x185
12 990 13 490 13 990 1,8 105 1

MNOŽS
TVÍ           

LA
R

U
S

SYMBOL ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY OBJEM 

(m3)
VÁHA 
(kg)
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hloubka nábytku 97 funkce spaní leopard

výška nábytku 86 - 95 úložný prostor ano

výška sezení 41

hloubka sezení 55

šířka boku / výška boku 20/61 ostatní ne

koordynáty ano sedák
pěna polyuretanová/ lištová 

pružina/bonell

doplňkové prošití v kůži ne

omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny

kontrastní prošití ne

DOPLŇKOVÉ PROŠITÍ V KŮŽI

ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky nastavitelné záhlavky

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

opěrák vyprofilovaná pěna polyuretanová

NOHY koordináty

DŘEVĚNÁ-N P-ZÁKLAD, K- KOORDINÁT

NAPP

2. V případě koordinace látek je rozhoduje cena základny.

4. Není možno kombinovat tkaniny: GAYA/ GENUA.

3. Doporučená koordinace: HAITI/GENUA, NOVEL/NOVEL, CAMINO/GENUA.

5. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku. 

Nábytek není dostupný v kůžiZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

 ROZKLÁDÁNÍ TYPU 04 (LEOPARD)                                                                                                 

ostatní

1. Nábytek s koordináty.
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P1 P2 P3

NAR.1OT/2R
166x246/97/

86-95

NAR.2R/1OT
246x166/97/

86-95

NAR.2OT/2R
196x254/97/

86-95

NAR.2R/2OT
254x196/97/

86-95

NAR.1OT/2R/2OT
166x331x196/97/

86-95

NAR.2OT/2R/1OT
196x331x166/97/

86-95

SOF.3R 239/97/86-95

pohovka obsahuje 
funkci spaní, 

neobsahuje úl. prost., 
plocha spaní 

140x205.

18 990 19 990 20 690 2,10 104 2

MAT.2R 690 1 030 1 180

MAT.3R 870 1 240 1 530

netýká se

151 2

rohovka obsahuje 
funkci spaní a dva úl. 
prost., plocha spaní 

140x270.

36 990 38 990 39 990

132 2

rohovka obsahuje 
funkci spaní a úložný 
prostor, plocha spaní 

140x210.

27 390 28 790 29 990

SYMBOL ROZMĚRY (š / h / v)

Matrace čalouněná speciální tkaninou, týká se prvků 3R.

POPIS
CENY

rohovka obsahuje 
funkci spaní a úložný 
prostor, plocha spaní 

140x210.

24 990 26 390 27 590

Matrace čalouněná speciální tkaninou, týká se prvků 2R.

NAPP

OBJEM 
(m3)

2,60

netýká se

209 3

3,00

VÁHA 
(kg)

množst
ví           

(ks)

4,30
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hloubka nábytku 102 funkce spaní delfin

výška nábytku 84 - 102 úložný prostor ano - 2OT, 1OT

výška sezení 44

hloubka sezení 55

šířka boku / výška boku 28/61 ostatní

koordynáty ne opěrák pěna polyuretanová / elastický pás

doplňkové prošití v kůži netýká se

omezení tkanin a kůží tkaniny se vzory
kontrastní prošití ne

DOPLŇKOVÉ PROŠITÍ V KŮŽI

NESSO

nastavitelný záhlavek

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

FUNKCE

Nábytek není dostupný v kůži

sedák

 NOGA DŘEVĚNÁ  V DOSTUPNÝCH BARVÁCH N

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOHY

ROZKLÁDÁNÍ TYPU 01 (DELFIN)                                                                                                   

pěna vysoce elastická / lištová pružina

2. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.

nastavitelné prvky

ROZMĚRY (cm)

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ
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P1 P2 P3

NAR.1OT/3W
180x270/102/

84-102
24 990 25 790 26 790

NAR.3W/1OT
270x180/102/

84-102
24 990 25 790 26 790

NAR.2OT/3W
264x202/102/

84-102
25 990 26 990 27 990

NAR.3W/2OT
202X264/102/

84-102
25 990 26 990 27 990

MAT. 690 1 030 1 180Matrace čalouněná speciální tkaninou. netýká se

množství           
(ks)

NESSO

ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY OBJEM 

(m3)
VÁHA (kg)

rohovka s funkcí 

spaní a úl. prost., 

plocha spaní 120 x 

210.

rohovka s funkcí 

spaní a úl. prost., 

plocha spaní 120 x 

196.

2,60 132 2

3,00 151 2
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ROCK
hloubka nábytku 95 funkce spaní DL
výška nábytku 94 úložný prostor ano - WER.3
výška sezení 46
hloubka sezení 56
šířka boku / výška boku A-18/60, F-10/60 ostatní ne

koordináty ano sedák pěna polyuretanová/lištová pružina

doplňkové prošití v kůži není dostupné v kůži
omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny
kontrastní prošití ne

doplňkové prošití v kůži

P- ZÁKLAD      K- KOORDINÁT

ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky ne

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

KOLEKCE NENÍ DOSTUPNÁ V KŮŽIZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

ROZKLÁDÁNÍ TYPU 02 (DL)                                                                                                   

ostatní

1. Nábytek s koordináty

2. S ohledem na měkké prvky a způsob očalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměrech nábytku

opěrák

volné opěrné polštářky vyplněné jemnou směsí silikonu 

a pěny, ve snížené části opěráku je použita pružina 

bonell

NOHY koordináty

NE (nábytkové nožky)
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ROCK

A1 A2 S1

FOT.BF - AA 92/95/94 křeslo 6 990 7 390 7 790 0,70 49 2

FOT.BF - FF 76/95/94 křeslo 6 990 7 390 7 790 0,65 46 2

WER.3 - AA 235/95/94

obsahuje funkci spaní a 

úložný prostor, plocha 

spaní 150x199
14 990 15 990 16 990 1,80 118 2

WER.3 - FF 219/95/94

obsahuje funkci spaní a 

úložný prostor, plocha 

spaní 150x199
14 990 15 990 16 990 1,75 115 2

MNOŽS
TVÍ           

ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY OBJEM 

(m3)
VÁHA 
(kg)
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SALSA

hloubka nábytku 102 funkce spaní rohovky - delfin, pohovka - rošt
výška nábytku 85 - 99 úložný prostor ano
výška sezení 45
hloubka sezení 58
šířka boku / výška boku 20 ostatní ne

koordynáty ne sedák pěna vysoce elastická/ lištová pružina
doplňkové prošití v kůži ne
omezení tkanin a kůží pouze vyhrazené tkaniny
kontrastní prošití ne

DOPLŇKOVÉ PROŠITÍ V KŮŽI

ROZMĚRY (cm) FUNKCE

nastavitelné prvky nastavitelné záhlavky

ČALOUNĚNÍ SLOŽENÍ

netýká seZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ FUNKCE SPANÍ

ROHOVKA ROZKLÁDÁNÍ TYPU 01 (DELFIN)                                  pohovka 2,5S ROZKLÁDÁNÍ TYPU 5 (rošt)

ostatní

1. Nábytek bez koordinátů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. S ohledem na měkké prvky a způsob čalounění se mohou vyskytnout malé rozdíly v rozměru nábytku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

opěrák
vyprofilovaná pěna polyuretanová, elastické 

pásy

NOHY

NOGA DŘEVĚNÁ V DOSTUPNÝCH BARVÁCH N
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P1 P2 P3

FOT.BF 101/97/85-99 křeslo 7 890 7 990 8 390 0,90 43 1

SOF.2BF 192/102/85-99 pohovka  11 590 11 890 12 790 1,80 114 1

SOF.2,5S 206/102/85-99
pohovka s funkcí spaní, 

plocha spaní 135x183. 16 890 17 490 17 990 1,90 136 1

NAR.1OT/3W 174x264/102/85-99

rohovka s funkcí spaní a 

úl. prost., plocha spaní 

118X210.                                    

NAR.3W/1OT 264x174/102/85-99

rohovka s funkcí spaní a 

úl. prost., plocha spaní 

118X210.                                        

NAR.3W/2OT 265x200/102/85-99

rohovka s funkcí spaní a 

úl. prost., plocha 

spaní118X197.                                      

NAR.2OT/3W 200x265/102/85-99

rohovka s funkcí spaní a 

úl. prost., plocha 

spaní118X197.                                      

MAT. 690 1 030 1 180Matrace čalouněná speciální tkaninou. netýká se

SALSA

146 2

24 290

26 990

24 990

množství           
(ks)

25 890 27 990 3,50

SYMBOL

24 490

VÁHA 
(kg)

127 2

ROZMĚRY (š / h / v) POPIS
CENY OBJEM 

(m3)

3,20
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