


Nové židle od firmy UP-ON do každé domácnosti !

Na plastových židlích vás překvapí jejich promyšlené ergonomické tvarování, jež zaručuje maximální 
pohodlí i při delším posezení, ale především ty nejúžasnější barvy, které vás zaručeně dostanou.
Můžete jimi buď oživit váš stávající interiér, nebo je naopak můžete využít jako výchozí prvek interiéru 
nového a ostatní kusy nábytku a doplňky doladit právě podle vašich nových plastových židlí.
S našimi židlemi si opravdu užijete.

Plastové židle – na doma i na ven.

A to jsme ještě nezmínili fakt, že plastové a polykarbonátové židle od firmy UP-ON skvěle využijete také
v exteriéru, tedy na balkonech, terasách či zahradách. 

Už na první pohled je jasné, že s jejich čištěním a údržbou nebude žádný problém. Stačí mýdlová voda 
a měkký hadřík, v případě silnějšího znečištění pomůže technický líh. Vzhledem k tomu, že jsou naše 
plastové židle stohovatelné, můžete si jich pořídit i větší množství a snadno je uskladnit.

Židle UP-ON jsou vždy okamžitě k dispozici, jsou lehké, mobilní, snadno se čistí, a navíc skvěle vypadají. 
Vaši hosté vám budou vaše plastové židle závidět. Zvláště okouzlující jsou italské židle z transparentního 
polykarbonátu – ten může být zcela čirý, nebo také tónovaný. Budí dojem, jako by byly ze skla.

Jsme připraveni dodat vám italské židle a stoly z plastu a polykarbonátu a splnit vám všechna vaše přání.
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odstínyrozměry (cm)

antracite arancio bianco

rosso teak

81 53 43 52

židle

GRUVYER

popis

• polypropylen
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 3,8 kg
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odstínyrozměry (cm)

transparente rosso transparenteantracite transparente

81 53 43 52

židle

GRUVYER

popis

• polykarbonát
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 4,7 kgavorio

850 Kč
maloobchodní cena

2.200 Kč
maloobchodní cena

transparente

2.530 Kč
maloobchodní cena

color transparente



odstínyrozměry (cm)

antracite bianco melanzana

rosso verde

81 54 45 52

židle

ICE

popis

• polypropylen
  s lesklým povrchem
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 3,8 kg

odstínyrozměry (cm)

transparente rosso transparenteantracite transparente

81 54 45 53

židle

FEMME FATALE

popis

• polykarbonát
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 5,2 kg
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930 Kč
maloobchodní cena

1.995 Kč
maloobchodní cena

transparente

2.255 Kč
maloobchodní cena

color transparente



odstínyrozměry (cm)

nero bianco bordo

juta

83 53 44 48

židle

GROOVE

popis

• polypropylen highmopp
• nohy kov chrom
  průměr 18 mm
• stohovatelná
• hmotnost 4,3 kg

odstínyrozměry (cm)

bianco nero transparente

rosso transparente

82 53 44 48

židle

LOLLIPOP

popis

• polykarbonát
• nohy kov chrom
  průměr 18 mm
• stohovatelná
• hmotnost 4,7 kg

antracite transparente
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1.730 Kč
maloobchodní cena

1.495 Kč
maloobchodní cena



odstínyrozměry (cm)

verde arancio bianco

rosso

80 51 43 49

židle

PARIS

popis

• polypropylen
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,1 kg

odstínyrozměry (cm)

80 51 43 58

popis

• polypropylen
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,5 kg

křesílko

PARIS

teak antracite

verde arancio bianco

rosso teak antracite
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800 Kč
maloobchodní cena

965 Kč
maloobchodní cena



rozměry (cm)

85 52 45 47

židle

BOULEVARD

popis

• polypropylen / hliník
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 3 kg

rozměry (cm)

85 52 45 56

popis

• polypropylen / hliník
• vhodné i ven
• stohovatelné
• hmotnost 3,3 kg

křesílko

BOULEVARD

odstíny

arancio avorio rosso

verde antracite

odstíny

arancio avorio rosso

verde antracite
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925 Kč
maloobchodní cena

995 Kč
maloobchodní cena



odstíny

arancio avorio rosso

verde antracite

popis

• polypropylen / hliník
• vhodný i ven
• stohovatelný
• hmotnost 3,7 kg

sestava 1 + 4

BOULEVARD
stůl

BOULEVARD

popis

• polypropylen / hliník
• vhodná i ven
• hmotnost 15,7 kg

odstíny

arancio avorio rosso

verde antracite

rozměry (cm)
A 70
B 70
C 72
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1.290 Kč
maloobchodní cena

4.990 Kč
maloobchodní cena



odstínyrozměry (cm)

transparente rosso transparente bianco

nero

82/104 42 39

odstínyrozměry (cm)

transparente rosso transparente antracite transparente

84/106 44 50

popis

• polykarbonát
• podnož kov chrom
• hmotnost 6,3 kg

popis

• polykarbonát
• podnož kov chrom
• hmotnost 7,1 kg

barová židle

SPIDER
barová židle

SPHERE
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1.860 Kč
maloobchodní cena

1.960 Kč
maloobchodní cena



odstíny desky rozměry (cm)

transparente

transparente

popis

• tvrzené sklo 10 mm
• nohy polykarbonát
• hmotnost 46,5 kg

A 160
B 90
C 74

stůl

MARTE

odstíny nohou

grigio transparente

odstínyrozměry (cm)

grigio transparentetransparente

89 54 46 55

popis

• polykarbonát
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 4,2 kg

křesílko

JOKER
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2.385 Kč
maloobchodní cena

6.100 Kč
maloobchodní cena



1. GREENPOL snižuje spotřebu běžného polypropylenu až o 45 %
    což je výrazná úleva pro životní prostředí.

2. GREENPOL není toxický ani nebezpečný. Neobsahuje žádnou
    nebezpečnou látku.

3. GREENPOL je na konci životnosti produktu 100% recyklovatelný.

4. GREENPOL výrobky si zachovávají stejné barvy, funkční a technické
    provedení. Vlastnosti jsou stejné, jako u polypropylenu.

odstínyrozměry (cm)

bianco antracite juta

81 54 45 52

židle

ROME

popis

• greenpol
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,7 kg

rosso
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790 Kč
maloobchodní cena



odstínyrozměry (cm)

bianco antracite juta

68 54 46 49

židle

RATTAN

popis

• greenpol
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3 kg

odstínyrozměry (cm)

bianco antracite juta

68 54 46 57

popis

• greenpol
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,4 kg

křesílko

RATTAN křesílko
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790 Kč
maloobchodní cena

950 Kč
maloobchodní cena



odstínyrozměry (cm)

bianco antracite juta

84 56 44 46

židle

BOHEME

popis

• greenpol
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3 kg

odstínyrozměry (cm)

84 55 45 59

popis

• greenpol
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,8 kg

křesílko

BOHEME křesílko

bianco antracite juta
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790 Kč
maloobchodní cena

950 Kč
maloobchodní cena



odstíny

bianco antracite juta

stůl

BOHEME 90

popis

• greenpol
• vhodný i ven
• hmotnost 7,6 kg

odstíny

popis

• greenpol
• vhodný i ven
• hmotnost 12,1 kg

stůl

BOHEME 150

bianco antracite juta

rozměry (cm)
A 90
B 90
C 74

rozměry (cm)
A 150
B 90
C 74
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1.550 Kč
maloobchodní cena

2.370 Kč
maloobchodní cena



odstínyrozměry (cm)

bianco antracite

84/106 45 50

barová židle

EDGAR

popis

• greenpol
• podnož kov chrom
• hmotnost 6,9 kg

odstínyrozměry (cm)

74/96 55 59

popis

• greenpol
• podnož kov chrom
• hmotnost 6,8 kg

barová židle

NADIR

bianco antracite
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1.690 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
maloobchodní cena



sestava

SORENTO 

rozměry křesla (cm)

77 50 43 71

odstíny

antracite

rozměry dvojkřesla (cm)

77 50 43 129

rozměry stolku (cm)

A 61
B 53
C 42

popis

• greepol
• zahradní sestava
• obsahuje:  - dvě křesla
                      - jedno dvojkřeslo
                      - jeden stolek
                      - čtyři sedáky
• balení - jeden karton (120x80x62cm)
• hmotnost balení 58 kg

sedáky

crema
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6.990 Kč
maloobchodní cena snadná montáž bez nářadí



Nardi je jednou z nejdynamičtějších společností v širokém spektru zahradního
a veřejného nábytku. Nabízí nábytek z polypropylenu v kombinaci s hliníkem,
syntetickými vlákny a sklem v různých kolekcích, vhodných pro různé typy
požadavků a prostředí.

Židle, křesla a stoly jsou v barvách, které i v průběhu času zůstávají jako nové, jsou 
lehké, snadno se čistí, jsou vysoce odolné proti vlivům počasí, jsou rozměrově stálé
a jsou jsou v podstatě bezúdržbové.

Základní strategií firmy Nardi je a vždy bude dodržování velmi vysoké úrovně kvality 
a zároveň trvalý důraz na estetické a technologické inovace.

®



odstíny

stůl

SPRITZ

antracite arancio tortora

lime celeste bianco

popis

• polypropylen
  se skelným vláknem
• vhodný i ven
• hmotnost 4,2 kg

rozměry (cm)

60
76

odstínyrozměry (cm)

bianco antracite rosso

lime purple

84 51 48 45

skládací židle

ZAG SPRING

popis

• polypropylen
  se skelným vláknem
• vhodná i ven
• skládací
• hmotnost 3,9 kg

arancio

caffe rosso purple 19

1.290 Kč
maloobchodní cena

1.550 Kč
maloobchodní cena



rozměry (cm)

83 54 47 49

popis

• polypropylen
  se skelným vláknem
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 3,8 kg

židle

COSTA

odstíny

antracite caffe tortora

rosso celeste bianco

odstínyrozměry (cm)

86 55 47 58

křesílko

COSTA křesílko

popis

• polypropylen
  se skelným vláknem
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 4,5 kg

antracite caffe tortora

rosso celeste bianco
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1.250 Kč
maloobchodní cena

1.450 Kč
maloobchodní cena

záruka 36 měsíců záruka 36 měsíců



odstínyrozměry (cm)

83 54 47 49

židle

BORA

popis

• polypropylen
  se skelným vláknem
• vhodná i ven
• stohovatelná
• hmotnost 3,7 kg

antracite arancio tortora

lime biancorosso

purple 21

1.260 Kč
maloobchodní cena

židle

spojka židlí COSTA a BORA

židle

spojka židlí REGINA

50 Kč / pár
maloobchodní cena

50 Kč / pár
maloobchodní cena

židle

řadová spojka židlí REGINA
200 Kč
maloobchodní cena

záruka 36 měsíců



odstínyrozměry (cm)

bianco antracite rosso

burro

86 58 46 46

židle

REGINA in

popis

• polypropylen
• nohy kov / chrom
• stohovatelná
• hmotnost 3,5 kg

odstínyrozměry (cm)

86 58 46 46

popis

• polypropylen
• nohy hliník
• stohovatelná
• vhodná i ven
• hmotnost 3,1 kg

židle

REGINA out

bianco antracite caffe

rosso verde muschio arancio
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1.390 Kč
maloobchodní cena

1.390 Kč
maloobchodní cena



ITTC STIMA spol. s r.o.
Nerudova 1680, 396 01 Humpolec, Česká republika
tel.: +420 565 303 313 - 25, Fax: +420 565 303 319,22
zelená linka: 800 228 288
www.stima.cz, info@stima.cz

Drobná barevná odlišnost je možná, totéž platí pro originální sortiment
a fotografie v katalogu.
Změny v katalogu vyhrazeny.
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vaše oblíbená prodejna


