
 Sestava 2,5AL-LAR (2,5-sed s područkou vlevo - Longchair s područkou vpravo v látce Twice blue grey

BORNHOLM Move

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, 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: podpružení - pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami a zakrytím na horní straně.

volitelně:
pěnový (var. 1) pevné sedací polštáře s vysokojakostním pěnovým jádrem (min. RG 35) vrstveným v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Sedák uzavřen vatovým rounem.
pružinový (var. 2) pevné sedací polštáře s pružinovým jádrem (vyjma taburetů), pokryto textilním rounem, PUR pěna (min. RG 35). Sedák uzavřen vatovým rounem.
Opěrák: pevné zádové polštáře z PUR pěny (min. RG 25),  zakryto vatovou plstí.

FUNKCE: polohování zádových opěradel - regulace hloubky sedu ve 2 pozicích ve standardu u všech elementů (vyjma elementy "špičatý roh malý" a "Umbauecke")
2,5sedy a 2sedy s rozkládacím příčným lůžkem (funkce na spaní) -  dodáváno za příplatek
plocha příčného lůžka je čalouněna v originální látce. Pozor: u koženého provedení sedací soupravy je příčné lůžko potaženo neutrální látkou.
elementy 1sed s koncovým dílem, 1sed medium s koncovým dílem, Longchair, Umbauecke a taburety je možné dodat s úložným prostorem - dodáván za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 volitelné varianty područek (viz. str. 3)
2 volitelné výšky sedu (viz. str. 3)
2 volitelné varianty sedáku (viz. str. 3)
2 volitelné varianty prošití (viz. str. 3)
polštář (cca. 40x40 cm), polštář (cca. 50x50 cm), polštář (cca. 60x60 cm), područkový polštář (cca. 50x40 cm) - možný za příplatek
polštář s okrasným lemem čtvercový M (cca. 75x75 cm), polštář s okrasným lemem obdélníkový M (cca. 95x75 cm) a polštář s okrasným lemem čtvercový L (cca. 95x95 cm) - možný za příplatek
opěrka hlavy (cca. 50x15 cm), opěrka hlavy velká (cca. 65x15 cm), opěrka hlavy COMFORT (cca. 50x34 cm) a multifunkční opěrka hlavy (cca. 52x30x25 cm) - - volně vsaditelné do "kapes" za 
zádovými polštáři - možné za příplatek
Model je možné objednat vždy pouze v jedné barvě, kombinace barev není možná (vyjma polštářů). 
DEKO látky jsou určeny pouze pro polštáře.

NOHY: 6 volitelných variant nožiček (viz. str. 3)

Další info: Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
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.
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    Varianta 1 - pěnový sedák Varianta 2 - pružinový sedák (vyjma taburetů)

               Područka 1               Područka 2                 Područka 3 Nezapomeňte prosím na objednávce vždy vyznačit zvolenou variantu područek.
               šířka: 19 cm               šířka: 12 cm                 šířka 22 cm Mix područek není možný.
                   ( u elementu                         (u elementu                             (u elementu Veškeré područky jsou cenově stejné a jejich výběr nemá vliv na celkovou cenu.
                    LONGCHAIR                          LONGCHAIR                            LONGCHAIR
                    přesahuje 7 cm                   uzavírá element                      přesahuje 10 cm
                    vně elementu)                     v jedné rovině)                        vně elementu)

               Područka 3 je u elementů s funkcí "COMFORT Bett" a u elementu "Longchair long" z technických důvodů flexibilní (výklopná). Jinak jsou loketní opěrky pevné!

              Veškeré uvedené rozměry u elementů v ceníku jsou rozměry bez područek ! Neopoměňte po výběru područek připočítat jejich šířku k šířce elementů !

              Výška sedáku 42 cm  (nohy 12 cm) nebo výška sedáku 45 cm (nohy 15 cm) - vždy volbu vyznačte na objednávku

Výška nožiček 12 cm     kovová Y 223 kovová W 893 kovová C 636    dřevěná *B 621
Výška nožiček 15 cm     kovová Y 222 kovová W 192 kovová C 637    dřevěná *B 622

   chrom matný černá matná    (š. 75  / hl. 75 mm)

          * volitelná barva dřevěných nohou dle vzorkovníku barevných tónů. Speciální provedení DUB olejovaný pouze za příplatek.
          ** dřevěná noha V 858/879 může být namontována pouze pod područku 1 a 3. 

            Varianta 1                                                                              Varianta 2 Kontrastní šev se provádí pouze v
béžové barvě. Je možný pouze u těchto

            Standardní šev          Kontrastní šev / dvoujehlový vzhled látek: Clash, Crown, Deluxe, Florida, Havanna, Impendo,
Lola, Matrix, Mono, Onyx, Style, Twice, Vintage, Yelda
a všech kategorií kůží

          V případě, že na objednávce není vyznačen zvolený typ švu / prošití, je sedací souprava dodána automaticky se standardním švem / prošitím., 
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 Volitelné provedení sedáků

 Volitelné područky

 Volitelné nožičky

                                                   kovová  A 635
                                                   kovová  A 618

 Volitelné prošití (švy)           Model lze objednat ve dvou provedení prošití (švů) - zvolený typ vždy prosím uveďte do objednávky !

                                                  chrom lesklý

          dřevěná *V 858
          dřevěná *V 879
          viz. upozornění**



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 82 nebo 85 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
Hloubka 102 základní prvek (longchair, umbauecke, apod.). 
Výška sedáku 42 nebo 45 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
Hloubka sedáku 56 - 70

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 90 cm

180 cm + 2 područky 1 područka + 180 cm 180 cm + 1 područka 180 cm

šířka sedáku 90 cm šířka sedáku 90 cm šířka sedáku 90 cm šířka sedáku 90 cm

není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce

skupina 6      látka 41.660,- 36.090,- 36.090,- 31.207,-
skupina 8      látka 43.262,- 37.692,- 37.692,- 32.885,-
skupina 10    látka 46.467,- 40.058,- 40.058,- 34.488,-
skupina D      kůže 65.008,- 56.157,- 56.157,- 48.145,-
skupina H      kůže 68.975,- 59.361,- 59.361,- 50.511,-
skupina J       kůže 75.384,- 65.008,- 65.008,- 55.318,-
skupina M     kůže 83.472,- 72.180,- 72.180,- 60.964,-
skupina X      kůže 102.700,- 88.279,- 88.279,- 74.621,-

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 80 cm

160 cm + 2 područky 1 područka + 160 cm 160 cm + 1 područka 160 cm

šířka sedáku 80 cm šířka sedáku 80 cm šířka sedáku 80 cm šířka sedáku 80 cm

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

skupina 6      látka 39.295,- 33.648,- 33.648,- 28.002,-
skupina 8      látka 41.660,- 35.251,- 35.251,- 29.604,-
skupina 10    látka 44.864,- 37.692,- 37.692,- 31.207,-
skupina D      kůže 61.727,- 52.952,- 52.952,- 44.101,-
skupina H      kůže 65.008,- 55.318,- 55.318,- 45.704,-
skupina J       kůže 71.417,- 60.964,- 60.964,- 50.511,-
skupina M     kůže 79.428,- 67.373,- 67.373,- 56.157,-
skupina X      kůže 97.130,- 82.633,- 82.633,- 68.212,-

bez  polštářů

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

2,5-sed s 2 područkami 2,5-sed s područkou vlevo 2,5-sed s područkou 
vpravo 2,5-sed bez područek

bez  polštářů bez  polštářů

3-sed s područkou vpravo

bez  polštářů

Ceny v Kč s DPH 2,5ALR                                                         
7142

2,5AL                                                                      
7141

2,5oA                                                              
7140

3-sed bez područek

3AR                                                            
3003

2,5AR                                                                       
7143

3-sed s područkou vlevo

3oA                                                              
3000

Veškeré uvedené šířky elementů jsou šířky bez područek. Neopomeňte k nim vždy připočítat šířku zvolených područek !
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Ceny v Kč s DPH 3ALR                                                 
3002

3AL                                                    
3001

3-sed s 2 područkami



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 82 nebo 85 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
Hloubka 102 základní prvek (longchair, umbauecke, apod.). 
Výška sedáku 42 nebo 45 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
Hloubka sedáku 56 - 70

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 70 cm

140 cm + 2 područky 1 područka + 140 cm 140 cm + 1 područka 140 cm

šířka sedáku 70 cm šířka sedáku 70 cm šířka sedáku 70 cm šířka sedáku 70 cm

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

funkce na spaní - příčné 
lůžko za příplatek                                                  

(viz. str. 8)

skupina 6      látka 36.090,- 28.841,- 28.841,- 25.637,-
skupina 8      látka 37.692,- 30.444,- 30.444,- 26.400,-
skupina 10    látka 40.058,- 32.035,- 32.035,- 28.002,-
skupina D      kůže 56.920,- 48.145,- 48.145,- 39.295,-
skupina H      kůže 60.124,- 50.511,- 50.511,- 40.897,-
skupina J       kůže 65.771,- 55.318,- 55.318,- 44.864,-
skupina M     kůže 73.782,- 61.727,- 61.727,- 49.748,-
skupina X      kůže 90.644,- 75.384,- 75.384,- 60.964,-

Jednotlivé elementy s šířkou sedáku 60 cm

120 cm + 2 područky 1 područka + 120 cm 120 cm + 1 područka 120 cm

šířka sedáku 60 cm šířka sedáku 60 cm šířka sedáku 60 cm šířka sedáku 60 cm

není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce

skupina 6      látka 33.648,- 28.002,- 28.002,- 23.195,-
skupina 8      látka 35.251,- 29.604,- 29.604,- 24.035,-
skupina 10    látka 37.692,- 31.207,- 31.207,- 24.798,-
skupina D      kůže 52.952,- 44.101,- 44.101,- 35.251,-
skupina H      kůže 55.318,- 46.467,- 46.467,- 36.853,-
skupina J       kůže 60.964,- 50.511,- 50.511,- 40.058,-
skupina M     kůže 68.212,- 56.157,- 56.157,- 44.864,-
skupina X      kůže 83.472,- 68.975,- 68.975,- 54.555,-

Veškeré uvedené šířky elementů jsou šířky bez područek. Neopomeňte k nim vždy připočítat šířku zvolených područek !
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Ceny v Kč s DPH 2ALR                                                             
2002

2AL                                                              
2001

2-sed s 2 područkami 2-sed s područkou vlevo

2oA                                                        
2000

2oA medium                                                              
7400

2-sed bez područek

2AR                                                               
2003

2AR medium                                                          
7403

bez  polštářů bez  polštářů

2-sed s područkou vpravo

bez  polštářů

Ceny v Kč s DPH 2ALR medium                                                          
7402

2AL medium                                                                 
7401

2-sed medium s 
područkou vlevo

2-sed medium s područkou 
vpravo

2-sed medium bez 
područek

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

2-sed medium s 2 
područkami

bez  polštářů



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 82 nebo 85 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
Hloubka 102 základní prvek (longchair, umbauecke, apod.). 
Výška sedáku 42 nebo 45 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
Hloubka sedáku 56 - 70

Veškeré uvedené šířky elementů jsou šířky bez područek. Neopomeňte k nim vždy připočítat šířku zvolených područek !
Základní elementy

100 cm 100 cm 120 cm 120 cm

šířka sedáku 60 šířka sedáku 60 šířka sedáku 80 šířka sedáku 80

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

skupina 6      látka 16.862,- 16.862,- 21.669,- 21.669,-
skupina 8      látka 18.465,- 18.465,- 23.272,- 23.272,-
skupina 10    látka 19.304,- 19.304,- 24.874,- 24.874,-
skupina D      kůže 26.476,- 26.476,- 32.962,- 32.962,-
skupina H      kůže 27.315,- 27.315,- 33.725,- 33.725,-
skupina J       kůže 30.509,- 30.509,- 36.929,- 36.929,-
skupina M     kůže 32.962,- 32.962,- 40.973,- 40.973,-
skupina X      kůže 40.134,- 40.134,- 49.824,- 49.824,-

Základní elementy - speciální typy - včetně 4 nožiček - použitelné pouze jako vkládací elementy mezi další 2 elementy - po stranách vložení nejsou čalouněné

90 cm 80 cm 70 cm 60 cm

šířka sedáku 90 šířka sedáku 80 šířka sedáku 70 šířka sedáku 60

není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce není možná žádná funkce

skupina 6      látka 22.432,- 20.830,- 19.228,- 17.625,-
skupina 8      látka 23.195,- 21.593,- 19.991,- 18.388,-
skupina 10    látka 24.035,- 22.432,- 20.830,- 19.228,-
skupina D      kůže 31.207,- 28.841,- 26.400,- 24.035,-
skupina H      kůže 32.885,- 30.444,- 28.002,- 25.637,-
skupina J       kůže 35.251,- 32.885,- 30.444,- 28.002,-
skupina M     kůže 37.692,- 35.251,- 32.885,- 30.444,-
skupina X      kůže 44.864,- 41.660,- 38.455,- 35.251,-
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Ceny v Kč s DPH ABL + 1medium                                                 
7236

1 medium + ABR                                                        
7237

Ukončovací element levý s 
1 sedem medium

1-sed  s ukončovacím 
elementem pravým

Ukončovací element levý s 
1-sedem

ABL+1                                                                        
7321

1+ABR                                                             
7323

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářůbez  polštářů

1,5-sed bez područek 1,5-sed medium bez 
područek 1-sed bez područek 1-sed medium bez područek

Ceny v Kč s DPH 1,5oA                                                             
7150

1,5oA medium                                                    
7160

1oA medium                                                                
7360

1oA                                                                             
7100

1-sed medium s 
ukončovacím elementem 

pravým

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

Ukončovací elementy mají každý pouze 2 nohy a lze je připojit pouze k elementu "špičatý roh malý" a k speciálním typům (viz. níže) !



Rozměry cca. cm Mějte prosím na paměti: 
Výška 82 nebo 85 Z technických důvodů vyžaduje každý prvek s 1 područkou vždy jeden připojený
Hloubka 102 základní prvek (longchair, umbauecke, apod.). 
Výška sedáku 42 nebo 45 Prvky s 1 područkou nebo bez područek nelze postavit samostatně nebo vzájemně kombinovat!
Hloubka sedáku 56 - 70

Základní elementy Veškeré uvedené šířky elementů jsou šířky bez područek. Neopomeňte k nim vždy připočítat šířku zvolených područek !

1 podr. + 80 x 185 cm 80 cm + podr. x 185 cm 1 podr. + 120 cm x 185 cm 120 cm + 1 podr. x 185 cm

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

není možná žádná funkce není možná žádná funkce

skupina 6      látka 30.509,- 30.509,- 38.532,- 38.532,-
skupina 8      látka 32.122,- 32.122,- 40.973,- 40.973,-
skupina 10    látka 34.564,- 34.564,- 43.338,- 43.338,-
skupina D      kůže 46.619,- 46.619,- 62.642,- 62.642,-
skupina H      kůže 48.985,- 48.985,- 65.847,- 65.847,-
skupina J       kůže 53.792,- 53.792,- 73.095,- 73.095,-
skupina M     kůže 59.438,- 59.438,- 81.946,- 81.946,-
skupina X      kůže 71.493,- 71.493,- 100.411,- 100.411,-

100 x 202 cm 100 x 202 cm 100 x 222 cm 100 x 222 cm 100 x 100 cm

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

úložný prostor možný za 
příplatek (viz. str. 8)

není možná žádná funkce

skupina 6      látka 35.327,- 35.327,- 43.338,- 43.338,- 23.272,-
skupina 8      látka 37.769,- 37.769,- 44.941,- 44.941,- 24.111,-
skupina 10    látka 40.973,- 40.973,- 47.382,- 47.382,- 24.874,-
skupina D      kůže 59.438,- 59.438,- 63.482,- 63.482,- 36.929,-
skupina H      kůže 61.879,- 61.879,- 66.686,- 66.686,- 38.532,-
skupina J       kůže 66.686,- 66.686,- 72.256,- 72.256,- 42.575,-
skupina M     kůže 73.095,- 73.095,- 79.505,- 79.505,- 46.619,-
skupina X      kůže 88.355,- 88.355,- 96.367,- 96.367,- 56.233,-

Spitz-ecke klein                                                           
7120

bez  polštářů

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

"Umbauecke" - Přestavný 
roh levý medium

"Umbauecke" - Přestavný 
roh pravý medium

"Umbauecke" -  Přestavný 
roh levý

"Umbauecke" -  Přestavný                 
roh pravý Špičatý roh malý

Ceny v Kč s DPH UBEL medium                                                     
7291

UBER medium                                                                  
7293

UBEL                                                                
7111

UBER                                                                                
7113

LAL XL                                                            
7098

bez  polštářů bez  polštářů

Longchair XL s podr. vlevo

bez  polštářů

LAR XL                                                             
7099

Longchair s podr. vlevo Longchair s podr. vpravo Longchair XL s podr. vpravo

BORNHOLM Move

Ceny v Kč s DPH LAL                                                           
7121

LAR                                                                      
7123



Rozměry cca. cm
Výška 82 nebo 85
Hloubka 102
Výška sedáku 42 nebo 45
Hloubka sedáku 56 - 70

Příplatky za funkce a nožičky

7249                                                                                 
7246 / 7247                                                                       

7248

7269                                                                                           
7266 / 7267                                                               

7268
1198  / 1199 1098  / 1099                                                                                          

7171  / 7173 

7391 / 7393                                                                           
a                                                                 

7191  / 7193 

použitelná do 2,5-sedu s 2 
područkami, s područkou 
vlevo nebo vpravo nebo 

bez područek

použitelná do 2-sedu s 2 
područkami, s područkou 
vlevo nebo vpravo nebo 

bez područek

použitelná do 1-sedu medium 
s koncovým elementem levý 

nebo pravý

použitelná do 1-sedu s 
koncovým elementem levý 

nebo pravý

použitelná do Longchairu s 
područkou vlevo nebo 

vpravo

použitelná do "Umbauecke" 
levý / pravý a "Umbauecke 

medium" levý / pravý

pro všechny skupiny 10.606,- 10.606,- 4.960,- 4.960,- 4.960,- 4.960,-

752,-

Příplatek

156x133 cm / příčné lůžko + hloubka sedáku max. 70 cm
Příplatek za nohy pro 1 

element

Příplatek

Úložný prostor pro Longchair

Příplatek

Ceny v Kč s DPH Aufpreis Holzfuß 
Eiche geölt

Úložný prostor                                          
1  + AB

Příplatek Příplatek Příplatek

BORNHOLM Move

Ceny v Kč s DPH Querschläfer für 2,5-
sitzer

Querschläfer für                                         
2-sitzer

Stauraum für                                    
Longchair

Úložný prostor                                          
1 medium + AB

Stauraum für  
Umbauecke medium 

und Umbauecke

Rozměry příčného lůžka
136x63 cm u elementu s šířkou sedáku 70 cm
156x63 cm u elementu s šířkou sedáku 80 cm

Rozměry plochy na spaní

Funkce na spaní - příčné 
lůžko pro 2-sedy

Úložný prostor pro "Umbauecke 
medium" a "Umbauecke"

136x133 cm / příčné lůžko + hloubka sedáku max. 70 cm

Plocha na spaní je dále samozřejmě rozšířena o plochu sedací plochy elementu, na nějž element s funkcí na spaní (příčným lůžkem) navazuje.

Příplatek za speciální 
provedení - Dub olejovaný

Úložný prostor pro 1-sed s 
koncovým elementem

Funkce na spaní - příčné 
lůžko pro 2,5-sedy

Úložný prostor pro 1-sed 
medium s koncovým 

elementem



Rozměry cca. cm
Výška 82 nebo 85
Hloubka 102
Výška sedáku 42 nebo 45
Hloubka sedáku 56 - 70

Příslušenství

skupina 6      látka 7.783,- 10.911,- 8.546,- 12.895,-
skupina 8      látka 8.546,- 11.674,- 9.309,- 13.658,-
skupina 10    látka 9.309,- 12.513,- 10.148,- 14.421,-
skupina D      kůže 12.513,- 15.718,- 13.276,- 17.538,-
skupina H      kůže 13.276,- 16.481,- 14.039,- 18.388,-
skupina J       kůže 14.039,- 17.244,- 14.802,- 19.151,-
skupina M     kůže 14.802,- 18.007,- 15.642,- 19.914,-
skupina X      kůže 18.007,- 21.211,- 18.770,- 23.119,-

                                                                            Opěrka hlavy KOMFORT jsou vždy dodávána se standardním švem (prošitím).

skupina 6      látka 3.041,- 3.041,- 3.041,- 4.654,-
skupina 8      látka 3.041,- 3.041,- 3.041,- 5.417,-
skupina 10    látka 3.804,- 3.804,- 3.804,- 6.180,-
skupina D      kůže 4.731,- 4.731,- 4.731,- 7.020,-
skupina H      kůže 4.731,- 4.731,- 4.731,- 7.783,-
skupina J       kůže 5.112,- 5.112,- 5.112,- 8.240,-
skupina M     kůže 5.330,- 5.330,- 5.330,- 8.546,-
skupina X      kůže 7.401,- 7.401,- 7.401,- 9.309,-

Multifunktions-
Kopfstütze                                                                                   

9576

Komfort-Kopfstütze                                                                    
8095Ceny v Kč s DPH Kopfstütze                                                

7890
Kopfstütze groß                                                              

9372

Opěrka hlavy                                                 
-50 / 17/ 13 cm-                                                             

variabilně umístitelná

Opěrka hlavy                                                 
-64 / 17/ 13 cm-                                                             

variabilně umístitelná

Opěrka hlavy KOMFORT                                                        
-50 x 30 x 17 cm-                                                        

variabilně umístitelná

Multifunkční opěrka hlavy
-52 x 30 x 25 cm-                                                        

variabilně umístitelná

bez  polštářů

Taburet o rozměrech                                           
90 x 60 cm

bez  polštářů

Taburet o rozměrech                                           
70 x 70 cm

Taburet s úložným prostorem o 
rozměrech  70 x 70 cm

Taburet s úložným prostorem o 
rozměrech  90 x 60 cm

Hockerbank mit 
Stauraum                                          
-90 x 60-                                                               

8096

BORNHOLM Move

Ceny v Kč s DPH
Hocker                                          

-70 x 70-                                                           
7854

Hocker mit
Stauraum
- 70 x 70 -                                                                       

8097

za příplatek za příplatek

Hockerbank                                          
-90 x 60-                                                             

7853

za příplatek za příplatek

bez  polštářů bez  polštářů



Příslušenství Veškeré polštáře (vyjma područkového polštáře) jsou dodávány vždy se standardním švem (prošitím).

skupina 6      látka 1.363,- 1.624,- 2.060,- 1.624,- 1.363,- 1.733,- 2.104,-
skupina 6      DEKO látka 1.363,- 1.624,- 2.060,- 1.624,- 1.363,- 1.733,- 2.104,-
skupina 8      látka 1.363,- 1.624,- 2.060,- 1.624,- 1.363,- 1.733,- 2.104,-
skupina 10    látka 1.581,- 1.908,- 2.387,- 1.908,- 1.581,- 2.038,- 2.387,-
skupina 10    dekor. látka 1.581,- 1.908,- 2.387,- 1.908,- 1.581,- 2.038,- 2.387,-
skupina D      kůže 2.169,- 2.453,- 2.889,- 2.453,- 2.169,- 2.878,- 3.357,-
skupina H      kůže 2.387,- 2.714,- 3.150,- 2.714,- 2.387,- 3.237,- 3.902,-
skupina J       kůže 2.518,- 2.878,- 3.292,- 2.878,- 2.518,- 3.532,- 4.197,-
skupina M     kůže 2.671,- 2.998,- 3.434,- 2.998,- 2.671,- 3.837,- 4.502,-
skupina X      kůže 2.932,- 3.259,- 3.695,- 3.259,- 2.932,- 4.077,- 4.742,-

skupina 6      látka 2.583,- 3.183,- 3.543,- 2.169,- 2.453,- 2.714,-
skupina 6      DEKO látka 2.583,- 3.183,- 3.543,- 2.169,- 2.453,- 2.714,-
skupina 8      látka 2.583,- 3.183,- 3.543,- 2.169,- 2.453,- 2.714,-
skupina 10    látka 2.932,- 3.586,- 3.957,- 2.453,- 2.714,- 2.998,-
skupina 10    DEKO látka 2.932,- 3.586,- 3.957,- 2.453,- 2.714,- 2.998,-
skupina D      kůže 3.837,- 4.742,- 5.221,- 3.543,- 4.633,- 5.723,-
skupina H      kůže 4.131,- 5.221,- 5.875,- 3.804,- 4.894,- 6.268,-
skupina J       kůže 4.436,- 5.515,- 6.180,- 4.295,- 5.385,- 7.009,-
skupina M     kůže 4.742,- 5.821,- 6.475,- 4.894,- 6.268,- 7.903,-
skupina X      kůže 4.981,- 6.115,- 6.780,- 6.529,- 7.903,- 9.799,-

Ledvinový polštář                                                                            
pro sedák o šířce 120 cm

Nierenkissen (SR 60)                                     
-55 x 25-                                                             

7644

Nierenkissen (SR 70)                                     
-65 x 25-                                                             

7645

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Ledvinový polštář                                                                            
pro sedák o šířce 70 cm

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Polštář čtvercový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-95 x 95-

Flatterkissen 
quadratisch M                                                          

-75 x 75-

Armlehnkissen                                           
- 50 x 40 -                                                         

7809

BORNHOLM Move

Ceny v Kč s DPH
Kissen                                             

- 40 x 40 -                                          
7804

Kissen                                                                   
- 50 x 50 -                                              

7805

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Polštář                                                                             
-60 x 60-

Kissen                                           
- 60 x 40 -                                        

9295

Polštář                                                                             
-60 x 60-

Polštář                                                                             
-40 x 40-

Polštář                                                                             
-50 x 50-

Ledvinový polštář                                                                            
pro sedák o šířce 60 cm

Kissen                                           
- 60 x 60 -                                            

7806

Nierenkissen (SR 90)                                     
-85 x 25-                                                             

7647

Nierenkissen (SR 120)                                     
-115 x 25-                                                             

7689

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Flatterkissen 
quadratisch L                                                      

-95 x 95-

Ledvinový polštář                                                                            
pro sedák o šířce 80 cm

Ledvinový polštář                                                                            
pro sedák o šířce 90 cm

Ceny v Kč s DPH
Nierenkissen (SR 80)                                     

-75 x 25-                                                             
7646

Polštář čtvercový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-75 x 75-

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Polštář obdélníkový                                    
s okrasným lemem                                                                             

-95 x 75-

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Područkový polštář                                                                             
-50 x 40-

dodáván                                                   
pouze za příplatek

Flatterkissen 
rechteckig M                                                                

-95 x 75-



Rozměry cca. cm
Výška 82 nebo 85
Hloubka 102
Výška sedáku 42 nebo 45
Hloubka sedáku 56 - 70

Sestavy - možná spojení (ukázka)

2 područky + 240 x 185 cm 185 x 240 cm + 2 područky 1 područka + 240 x 202 cm 202 x 240 cm + 1 područka

2,5-sed s područkou vlevo                                                  
-                                                                                                               

Longchair s područkou vpravo

Longchair s područkou vlevo                                                                                             
-                                                                                                                              

2,5-sed s područkou vpravo

2-sed s područkou vlevo                                                                            
-                                                                                               

"Umbauecke medium" pravý

 "Umbauecke medium" levý                                                                                               
-                                                                                                                                    

2-sed s područkou vpravo

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

skupina 6      látka 64.168,- 64.168,- 64.168,- 64.168,-
skupina 8      látka 67.373,- 67.373,- 68.212,- 68.212,-
skupina 10    látka 72.256,- 72.256,- 73.019,- 73.019,-
skupina D      kůže 99.572,- 99.572,- 107.572,- 107.572,-
skupina H      kůže 104.302,- 104.302,- 112.390,- 112.390,-
skupina J       kůže 114.755,- 114.755,- 122.004,- 122.004,-
skupina M     kůže 126.811,- 126.811,- 134.822,- 134.822,-
skupina X      kůže 154.115,- 154.115,- 163.740,- 163.740,-

220 x 240 cm + 1 područka 1 područka + 240 x 220 cm 185 x 320 + 1 područka x 200 cm 200 x 320 + 1 područka x 185 cm

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

S funkcí na spaní a/nebo s úložným 
prostorem možné za příplatek                                                                               

(viz. str. 8)

skupina 6      látka 73.782,- 73.782,- 96.291,- 96.291,-
skupina 8      látka 77.815,- 77.815,- 101.098,- 101.098,-
skupina 10    látka 81.794,- 81.794,- 106.744,- 106.744,-
skupina D      kůže 118.036,- 118.036,- 149.319,- 149.319,-
skupina H      kůže 122.767,- 122.767,- 155.728,- 155.728,-
skupina J       kůže 134.822,- 134.822,- 171.751,- 171.751,-
skupina M     kůže 149.319,- 149.319,- 188.766,- 188.766,-
skupina X      kůže 181.441,- 181.441,- 228.824,- 228.824,-

bez  polštářů

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

1-sed s koncovým elementem levý                                                             
-                                                                                        

špičatý roh malý                                                         
-                                                                                                               

2-sed s područkou vpravo

2-sed s područkou vlevo                                                             
-                                                                                        

špičatý roh malý                                                         
-                                                                                                               

1-sed s koncovým elementem pravý

Longchair s područkou vlevo                                                             
-                                                                                        

2-sed bez područek                                                         
-                                                                                                               

špičatý roh malý                                                                                               
-                                                                                                                                 

1-sed medium s koncovým 
elementem pravý

1-sed medium s koncovým 
elementem levý                                                             

-                                                                                         
špičatý roh malý                                                          

-                                                                                                               
2-sed bez područek                                                                                               

-                                                                                                                                 
Longchair s područkou vpravo

Ceny v Kč s DPH ABL+1-Spitz-Ecke klein-2AR 2AL-Spitz-Ecke klein-1+ABR LAL-2oA-Spitz-Ecke klein-
1med+ABR

2AL-UBER med

bez  polštářů bez  polštářů bez  polštářů

UBEL med-2AR

ABL+1med-Spitz-Ecke klein-
2oA-LAR

BORNHOLM Move

Ceny v Kč s DPH 2,5AL-LAR LAL-2,5AR

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


