
ALBERT masiv ALBERT látka

K1 masiv K1 látka

100 43 47 45

odstín

verde chiaro 96

potahová látka CARABU

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

beige 66

terracotta 75

bordo 80

grigio 77

• TRISTAN
• BEKY LUX
• LIMA
• MIRON
• CARABU crema, giallo, marrone
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

100 43 47 45

odstín

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

97 42 47 45

odstín

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

rustikál

tm. hnědá

wengé

dub sonoma

bílá

97 42 47 45

odstín

beige 10

potahová látka BEKY LUX

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

terracotta 22

camel 18

verde 27

cafe crema 96

• MIRON
• LIMA
• CARABU
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)
• běžná koženka
  bianco, nero, beige,
  bordo, marrone

zakázkové látkydub sonoma

rustikál

1.590 Kč
maloobchodní cena

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.700 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

skladem                  na zakázku

arancio 94
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FALCO®

• elegance
• design

buk

odstín

rozměry židle (cm)

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá

dub sonoma

rosso 9664

látka BOLTON

camel 9940

verde 9640

marrone 9314

beige 9814

zakázkové látky

• pohodlí

javor

arancio 9253

• CARABU  • MIRON
• TRISTAN  • LIMA
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

105 43 47 46

skladem                  na zakázku

1.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.760 Kč
maloobchodní cena

dub sonoma, javor, bílá - 1.895 Kč
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ALLURE AURIS

CAROL ANKE

97 41 47 46

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

bordo 9725

camel 9942

grigio 5315

• BOLTON
• MIRON

zakázkové látky

100 40 48 46

odstín

verde chiaro 96

potahová látka CARABU

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

beige 66

terracotta 75

bordo 80

marrone 57

zakázkové látky

100 40 48 46

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

grigio 5315

beige 3315

marrone 9314

• BOLTON
• BARBADOS
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

crema 86

100 42 47 46

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

grigio 5315

camel 9942

• CARABU

zakázkové látky

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.770 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.390 Kč
maloobchodní cena

1.690 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.350 Kč
maloobchodní cena

1.595 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.580 Kč
maloobchodní cena

1.990 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

• BOLTON • BARBADOS
• AMBER • MIRON
• CARABU grigio 77, giallo 131
• PUERTORICO (koženka)

arancio 94

3



ERIKA

• novinka
• design

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá

verde chiaro 96

látka CARABU

terracotta 75

bordo 80

marrone 57

crema 86

zakázkové látky

• pohodlí
• CARABU grigio 77 , giallo 131
• AMBER
• BARBADOS
• BOLTON
• PUERTORICO (koženka)

101 39 47 46

beige 66

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.550 Kč
maloobchodní cena

1.740 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

arancio 94
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BERTA

• tradice
• design

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

arancio 125

látka LIMA

marrone 118

beige 10

verde 124

blu 30

zakázkové látky

• pohodlí
• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)

96 40 47 46

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.350 Kč
maloobchodní cena

1.550 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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ELENA NORA

BENITO® POLO

99 40 47 46

odstín

arancio 9253

potahová látka BOLTON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

beige 9814

verde 9640

rosso 9664

marrone 9314

• BARBADOS
• AMBER
• MIRON
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

94 41 47 45

odstín

beige 10

potahová látka BEKY LUX

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

terracotta 22

camel 18

verde 27

cafe crema 96

• MIRON
• LIMA
• CARABU
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

dub sonoma

99 39 47 44

odstín

arancio 9354

potahová látka AMBER

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

bílá

beige 3315

camel 9942

bordo 9725

grigio 5315

96 39 47 44

odstín

verde 54

potahová látka MIRON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

beige 71

terracotta 22

camel 7

marrone 801

• DENISE
• BARBADOS
• AMBER
• MIRON rosso 66
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

camel 9940

marrone 9314

1.670 Kč
maloobchodní cena

1.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.250 Kč
maloobchodní cena

1.590 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.460 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

1.235 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázku

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

rustikál
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ANTONY
buk

odstín

rozměry barové židle (cm)

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

potahové látky

• CARABU
   arancio 94, beige 66, bordo 80
   crema 86, giallo 131, grigio 77
   marrone 57, terracotta 75
   verde chiaro 96
 
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• běžná koženka
    bianco, beige, bordo, marrone, nero

106 38 74 45

wengé

dub sonoma

javor

98 41 47 48

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

2.250 Kč
maloobchodní cena

ANTONY bar

2.900 Kč
maloobchodní cena

rustikál

dodání 5 - 8 týdnů
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ONE
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

zakázkové látky

• CARABU
   arancio 94, beige 66, bordo 80
   crema 86, giallo 131, grigio 77
   marrone 57, terracotta 75
   verde chiaro 96
 
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• AMBER
   arancio 9354, beige 3315
   bordo 9725, camel 9942
   grigio 5315, marrone 9314
   
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• běžná koženka
    bianco, beige, bordo, marrone, nero

91 40 48 46

wengé

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

2.450 Kč
maloobchodní cena

dekorativní obšití

dodání 5 - 8 týdnů

lem
ů židle
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CROCE
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

beige 10

látka BEKY LUX

camel 18

terracotta 22

verde 27

cafe crema 96

zakázkové látky
• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• PUERTORICO (koženka)
• běžná koženka
  bianco, nero, bordo, beige, marrone

91 37 47 46

wengé

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.690 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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LORI
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

dub sonoma

bílá

arancio OR 05

látka BARBADOS

marrone PA 85

giallo BA 56

avorio 24

zakázkové látky
• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• LIMA
• TRISTAN

93 41 49 45

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.380 Kč
maloobchodní cena

1.600 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

1.600 Kč
bílá židle
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NANTES SIMONE

K4 RAFFAELLO

95 42 47 45

odstín

beige 71

potahová látka MIRON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

camel 7

marrone 801

rosso 66

• BEKY LUX
• LIMA
• TRISTAN
• CARABU
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

107 44 47 45

odstín potahová látka

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

dub sonoma

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75

• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22

• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124

• TRISTAN
   arancio 15, beige 14, bordo 24
   marrone 80, verde 41

100 44 47 45

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

103 43 47 49

odstín

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

rustikál terracotta 22

verde 54

rustikál

zakázkové látky

rustikál

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• TRISTAN
   arancio 15, beige 14, bordo 24
   marrone 80, verde 41
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• TRISTAN
   arancio 15, beige 14, bordo 24
   marrone 80, verde 41
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

1.850 Kč
maloobchodní cena

2.290 Kč
maloobchodní cena

1.330 Kč
maloobchodní cena

1.570 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

2.290 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

dodání 5 - 8 týdnů dodání 5 - 8 týdnů
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COMFORT

• novinka
• design

buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

wengé

bílá

crema 955

koženka PUERTORICO

marrone 915

zakázkové látky

• pohodlí
• CARABU
• BEKY LUX
• MIRON
• LIMA

91 42 46 46

rustikál

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.690 Kč
maloobchodní cena

1.895 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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JENNY židle
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

bílá

látka CARABU

marrone 57

verde chiaro 96

zakázkové látky

• CARABU arancio 94, crema 86,
   bordo 80, giallo 131, grigio 77
• AMBER
• MIRON
• BOLTON
• BARBADOS
• PUERTORICO (koženka)

94 40 48 45

wengé

terracotta 75

beige 66

rozměry křesílka (cm)

94 40 48 56
rozměry barové židle (cm)

104 39 77 42

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.985 Kč
maloobchodní cena

2.290 Kč
zakázkové provedení od 4 ks

JENNY křesílko    JENNY bar

2.990 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

2.830 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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SILVANA látka / masiv
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

terracotta 22

látka MIRON

verde 54

zakázkové látky

• BEKY LUX
• TRISTAN
• LIMA
• PUERTORICO (koženka)

95 45 48 47

rustikál

rosso 66

camel 7

beige 71

marrone 801

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.250 Kč
maloobchodní cena

1.390 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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PAYSANE®
buk

odstín

olše

třešeň

rustikál

terracotta 7046

látka DENISE

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

zakázkové látky

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

87 40 46 44

tm. hnědá

• klasika
• tradice
• záruka 36 měsíců

sedák výplet

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

940 Kč
maloobchodní cena

1.095 Kč
zakázkové provedení od 1 ks
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PAYSANE® COLOR

87 40 46 44

odstín

rozměr židle (cm)

rosso

verde

giallo

blu

PAYSANE BAR masiv látka výplet

101 40 72 44

odstín

terracotta 7046

potahová látka DENISE

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

rustikál

tm. hnědá

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

zakázkové látky

skladem                  na zakázku

1.200 Kč
maloobchodní cena

1.580 Kč
maloobchodní cena

1.495 Kč
maloobchodní cena

1.360 Kč
maloobchodní cena

1.660 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

sedák   • výplet   • masiv

dodání 5 - 8 týdnů

sedák výplet
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VENETA® látka / masiv
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

87 41 47 44

rustikál

bílá

wengé

zakázkové látky

• CARABU
• LIMA
• MIRON
• TRISTAN
• BEKY LUX
• PUERTORICO (koženka)

látka DENISE

bordo 05

marrone 9912

blu 10

beige 1

terracotta 7046

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.050 Kč
maloobchodní cena

1.235 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

VENETA® masiv
1.050 Kč

maloobchodní cena

bílá židle - 1.120 Kč

bílá židle - 1.180 Kč

• záruka 36 měsíců
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VERONA látka / masiv
buk

odstín

olše

třešeň

tmavě hnědá

arancio 15

látka TRISTAN

beige 14

zakázkové látky

• BEKY LUX
• MIRON
• CARABU
• LIMA
• DENISE
• PUERTORICO (koženka)

87 41 47 44

rustikál

bordo 24

verde 41

marrone 80

wengé

bílá

rozměry židle (cm)

skladem                  na zakázku

1.150 Kč
maloobchodní cena

1.370 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

VERONA masiv

1.225 Kč
maloobchodní cena

1.440 Kč
zakázkové provedení od 1 ks

• záruka 36 měsíců
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PEPE PISA

ORLY CAMILLA

82 40 45 43

odstín

terracotta 7046

potahová látka DENISE

rozměr židle (cm)

buk

olše

tm. hnědá

marrone 9912

výplet

90 40 47 45

odstín

rozměr židle (cm)

dub

89 39 46 43

odstín

rozměr židle (cm)

borovice

rustikál

95 49 46 45

odstín

terracotta 22

potahová látka MIRON

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

verde 54

rosso 66

camel 7

beige 71

marrone 801

1.450 Kč
maloobchodní cena

3.490 Kč
maloobchodní cena

880 Kč
maloobchodní cena

1.190 Kč
maloobchodní cena
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ALEX    stohovatelná židle NICOLAS    stohovatelná židle

MONICA MONICA BAR

camel 9940

marrone 9314

83 42 46 46

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

rustikál

83 42 46 46

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

rustikál

85 42 47 45

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

dub sonoma

110 37 79 43

odstín zakázkové látky

rozměr židle (cm)

buk

olše

třešeň

tm. hnědá

wengé

bílá

dub sonoma

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• DENISE
   beige 1, blu 10, bordo 05
   marrone 9912, terracotta 7046
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915
• běžná koženka
   bianco, nero, bordo, beige
   marrone

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75

• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22

• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124

• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75

• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22

• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54

• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124

• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915

2.100 Kč
maloobchodní cena

2.750 Kč
maloobchodní cena

4.350 Kč
maloobchodní cena

skladem                  na zakázku

skladem                  na zakázkuskladem                  na zakázku

skladem                  na zakázku

• CARABU
   arancio 94, beige 66
   bordo 80, crema 86
   giallo 131, grigio 77
   marrone 57, verde chiaro 96
   terracotta 75
• BEKY LUX
   beige 10, camel 18, verde 27
   cafe crema 96, terracotta 22
• MIRON
   beige 71, camel 7
   marrone 801, rosso 66
   terracotta 22, verde 54
• LIMA
   arancio 125, beige 10, blu 30
   marrone 118, verde 124
• DENISE
   beige 1, blu 10, bordo 05
   marrone 9912, terracotta 7046
• PUERTORICO (koženka)
   crema 955, marrone 915
• běžná koženka
   bianco, nero, bordo, beige
   marrone

sedák      • látka    • překližka sedák      • látka    • překližka

dodání 5 - 8 týdnů dodání 5 - 8 týdnů

objednávka od 4 ks
2.100 Kč

maloobchodní cena

objednávka od 4 ks
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AGAVE
buk

odstín sedáku / opěrky (překližka)

rozměry barové židle (cm)

olše

třešeň

bílá

110 39 84 39

wengé

rozměry židle (cm)

84 39 47 39

1.590 Kč
maloobchodní cena

AGAVE bar

2.270 Kč
maloobchodní cena

chrom

odstín kostry
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ASCONA     stohovatelná židle KENT    stohovatelná židle

PIGALLE chrom PIGALLE allu

80 38 47 39

odstín kostry

verde

plastové části

rozměr židle (cm)

chrom

rosso

silver

nero

88 40 47 52

odstín kostry

buk

skořepina - překližka

rozměr židle (cm)

chrom

třešeň

wengé

bílá

89 40 45 43

odstín kostry

buk

sedák - překližka

rozměr židle (cm)

chrom

89 40 45 43

odstín kostry

buk

sedák - překližka

rozměr židle (cm)

allu

595 Kč
maloobchodní cena

1.060 Kč
maloobchodní cena

1.190 Kč
maloobchodní cena

980 Kč
maloobchodní cena
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