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Plážová lehátka COMFORT A SUNLIGHT slouží k oddychu a relaxaci po koupání anebo při opalování. Polohováním si mů-

žete vybrat pozici vleže nebo vsedě. Když je opěradlo ve svislé poloze, je možné na lehátku pohodlně sedět a vstávat, 

zaklopením opěradla se zdvihne část, která je pod nohami. Celé lehátko se dá složit a díky tomu je možné ho snadno 

skladovat a přemísťovat.

Comfort
plážové lehátko

Na tvrdý povrch
Umělý kámen, beton, dlažba, ...

ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCHBARVA S POLYESTEROVÝM
POVLAKEM

TŘÍLETÁ ZÁRUKA
NA KONSTRUKCI

Hnědá 
konstrukce
Béžový potah

7407-5378

Hnědá 
konstrukce

Pískově žlutý potah
7407-5017

Stříbrná
konstrukce

Terakotový potah
7407-5010

Stříbrná
konstrukce
Modrý potah
7407-5009

Béžová
konstrukce

Hnědobéžový potah
7301-5398

Antracitová 
konstrukce
Bílošedý potah

 7301-5397

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

 á Potahy v základní ceně Potahy za příplatek â
Minimální odběr 10 ks
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Lehátka SUNLIGHT jsou jedinečná svojí vylepšenou konstrukcí, která je tvořena uzavřenými profily s průřezem ve tvaru 

kruhu, díky tomu jsou vhodné pro použití na měkkých površích, jako jsou například trávníky. Pro tvrdé povrchy, jako je 

dlažba, beton atp. jsou vhodná lehátka COMFORT. Celá konstrukce obou typů lehátek je potažena speciálním strukturova-

ným povlakem, který je velice příjemný na omak. Sedací část je tvořena látkou, která je prodyšná a vodopropustná, pružná, 

antibakteriální, snadno čistitelná a odolná vůči UV-záření.

Sunlight

Na nezpevněné povrchy
Tráva, umělý trávník, škvára, ...

plážové lehátko

100% PRODYŠNÁ A VODOPROPUSTNÁ LÁTKARECYKLOVATELNÉ

ODOLNÉ VŮČI UV-ZÁŘENÍ
TŘÍLETÁ ZÁRUKA
NA KONSTRUKCI

Antracitová 
konstrukce
Bílošedý potah

 7301-5397

Hnědá 
konstrukce
Béžový potah

7407-5378

Hnědá 
konstrukce

Pískově-žlutý potah
7407-5017

Stříbrná
konstrukce

Terakotový potah
7407-5010

Béžová
konstrukce

Hnědobéžový potah
7301-5398

Stříbrná
konstrukce
Modrý potah
7407-5009

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

karfa: 62 cm

fekvőfelület: 50 cm

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

 á Potahy v základní ceně Potahy za příplatek â
Minimální odběr 10 ks
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Emotionplážové lehátko

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

Klasický typ, dřevěné područky zvyšují úroveň pohodlí lehátka.

Robustní masivní konstrukce je velice stabilní. 

    konstrukce z jekloviny,

    dřevěné područky dostupné ve třech barvách,

    skládací opěradlo usnadňuje skladování i přesun,

    vzory barev konstrukcí a potahů najdete ve vzoníku.

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

PODRUČKY ZE SMRKOVÉHO DŘEVA
VE TŘECH BAREVNÝCH ODSTÍNECH

Přírodní Ořech Třešeň
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Fixwaveplážové lehátko

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

Měkké zaoblené tvary, elegantní vzhled, ergonomie nejvyššího stupně.

Využití ve wellness centrech a na koupalištích.

    pevná ocelová konstrukce zaručuje dlouhověkost lehátka,

    oválná konstrukce noh,

    stohovatelnost lehátek usnadňuje skladování. 

„SYMFONIE ZVUKŮ VLN”

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

STOHOVATELNÉ

TŘÍLETÁ ZÁRUKA 
NA KONSTRUKCI

ložná plocha: 61 cm

87 cm

186 cm

50 cm
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plážové lehátko

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 56 cm

Robustní, pevná ocelová kosntrukce, jednoduché linie,

elegantní forma područek. 

    konstrukce z jekloviny,

    dřevěné područky dostupné ve 3 barvách,

    polohovatelné opěradlo ve více úhlech.

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

Přírodní Ořech Třešeň

PODRUČKY ZE SMRKOVÉHO DŘEVA 
VE TŘECH BAREVNÝCH ODSTÍNECH!
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Sinewaveplážové lehátko

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

područky: 56,5 cm

ložná plocha: 50,5 cm

55˚= 108 cm
35˚= 95 cm
15˚= 68 cm
  0˚= 56 cm

200 cm

38 cm

područky: 62 cm

ložná plocha: 56 cm

Sofistikovaný styl, vzdušný vzhled, zvlněné tvary.

Jako doplněk je velice vhodný servírovací stolek Circle.

    oválná konstrukce,

    stohovatelnost lehátek usnadňuje skladování,

 	 polohovatelné opěradlo ve více úhlech.

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

STOHOVATELNÉ

TŘÍLETÁ ZÁRUKA 
NA KONSTRUKCI
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Cadillac1
plážové lehátko

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

Výplň tvoří heterogenní molitan tl. 10 cm,

ložná plocha potažená koženkou zaručuje pohodlnou relaxaci.

    konstrukce z jekloviny 20×40 mm

    polohovatelné opěradlo ve čtyřech úhlech,

    stohovatelnost lehátek ulehčuje skladování,

  pozinkovaná konstrukce odolává rezavění. 

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

STOHOVATELNÉ

VODĚODOLNÁ KOŽENKA
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Cadillac1 Cadillac2
plážové lehátko

1 2 3 4

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

55˚= 108 cm
35˚= 100 cm
15˚= 93 cm
  0˚= 45 cm

196 cm

45 cm

69 cm

Pro milovníky minimalistického designu. Koženkový potah

je dostupný ve více barvách a odolává kontaktu s vodou.

  voděodolný potah,

  ložná část má oddělené opěradlo a sedací část,

  díky tomu je zaručena delší životnost molitanu,

  pozinkovaná konstrukce odolává rezavění. 

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)VODĚODOLNÁ KOŽENKA

TŘÍLETÁ ZÁRUKA
NA KONSTRUKCI
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Alfa
plážové lehátko

Konstrukce Antracit Konstrukce BurroKonstrukce Coffee Konstrukce ForestKonstrukce TortoraKonstrukce Bianco

Polohovatelné opěradlo:
Opěradlo je polohovatelné
ve čtyřech úhlech.

Kolečka:
Skrytá kolečka mezi zadními nohami 
umožňují snadné přesunování.

55˚= 85 cm
35˚= 70 cm
15˚= 55 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

30 cm

71 cm

Plastová plážová lehátka Alfa jsou z mimořádně

kvalitního materiálu, díky tomu se řadí mezi

profesionální a  nadčasové produkty. Splňují

nejnovější ekologické normy. Tvarované

područky vyzdvihují design lehátka. 

ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Bianco Blue

Beige

Beige Beige Trama
antracite

Trama
bianco

Trama
bianco

Trama
caffé

Tartora Tartora

 VZORNÍK BAREV KONSTRUKCÍ A POTAHŮ
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Tropicoplážové lehátko

Konstrukce Antracit

Konstrukce Forest

Konstrukce Bianco

Konstrukce Tortora

Protismykové podložky:
Protismykové podložky zabraňují pohybu lehátka,
snadno se dají vyměnit. 

55˚= 91 cm
35˚= 73 cm
15˚= 62 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Stohovatelné!

100%

POTAH JE VODOPROPUSTNÝ A PRODYŠNÝ

RECYKLOVATELNÉ

PLAST ODOLNÝ VŮČI UV-ZÁŘENÍ
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plážové lehátko

Eden

Konstrukce TortoraKonstrukce Bianco Konstrukce Forest Konstrukce Antracit

Markýza:
Ochrana před sluncem se dá 
sklopit za opěradlo lehátka, 
je dostupná ve více barvách.

Kolečka:

Skrytá kolečka umožňují
snadný přesun.

55˚= 85 cm
35˚= 70 cm
15˚= 55 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm 71 cm

30 cm

Vysoce kvalitní lehátko, pevná plastová konstrukce,

která dosahuje vynikajících výsledků v nárazových testech.

  2 skrytá kolečka ulehčující přesun lehátka,

  vyměnitelné protismykové podložky zabraňují 

  opotřebení plastových částí,

  stohovatelnost lehátek usnadňuje jejich skladování.

    VZORY BAREV KONSTRUKCÍ   VZORY BAREV MARKÝZ

Konstrukce Bianco
Bianco, Blue, Tortora, Beige, Trama Binaco, 
Trama Beige

Konstrukce Coffee
Beige, Trama Binaco,Trama Caffé

Konstrukce Antracit
Trama antracite, Trama beige

Konstrukce Forest
Beige, Trama Beige

Konstrukce Burro
Trama Beige

Konstrukce Tortora
Trama Bianco
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Omegaplážové lehátko

Protismykové podložky:

Protismykové podložky zabraňují pohybu
lehátka a dají se snadno vyměnit. 

55˚= 91 cm
35˚= 73 cm
15˚= 62 cm
  0˚= 38 cm

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Snadno měnitelný potah:

Potah je ze vzdušné syntetické látky,
která se dá díky patentním úchytkám
snadno sejmout a vyčistit.

Konstrukce Antracit Konstrukce BurroKonstrukce Coffee Konstrukce CoffeeKonstrukce TortoraKonstrukce Bianco

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Trama
beige

Bianco Blue Beige Trama
antracite

Trama
bianco

Trama
caffé

Tartora Tartora

Trama
beige

Beige Trama
bianco
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Achille
plážové lehátko

65˚=
55˚=
35˚=
15˚=
  0˚=

155-195 cm

42 cm

80 cm

106 cm
78 cm
66 cm
57 cm
42 cm

Relaxujte na tomto lehátku a učiníte první krok k fyzickému i psychickému osvěžení těla. Speciální lehátka

jsou praktická a všestranně využitelná na zahradě, u bazénu, prostě všude tam, kde chcete odpočívat.

    jsou odolná vůči UV-záření a navržená pro maximální zatížení,

    opěradlo je nastavitelné v pěti polohách,

    stohovatelnost lehátek usnadňuje jejich skladování,

    jsou sklopitelná, díky čemuž zaberou méně místa,

    mají velká kolečka pro snazší přesunování,

    lehátka jsou opatřena protiskluzovými podložkami.

kg LEHKÁ KONSTRUKCE - JEN 10 KG

ODOLNOST VŮČI UV-ZÁŘENÍ

Konstrukce ForestaKonstrukce Bianco

    VOLITELNÉ BARVY
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Nettunoplážové lehátko

65˚= 94 cm
55˚= 78 cm
35˚= 66 cm
15˚= 57 cm
  0˚= 45 cm

164,5 - 199 cm

38 cm

75 cm

Doporučujeme ho do zahrad, na terasy, ale i k bazénům. Jedná se o prvotřídní výrobek,

který má maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům.

    má praktický úložný prostor vzadu, 

    opěradlo je polohovatelné v pěti stupních,

    stohovatelnost usnadňuje skladování, 

    lehátka jsou sklopitelná a díky tomu zaberou méně místa,

    velká kolečka usnadňují přesuny,

    lehátka jsou opatřena protiskluzovými podložkami.

kg LEHKÁ KONSTRUKCE - JEN 10 KGLEHKÁ KONSTRUKCE - JEN 10 KG

ODOLNOST VŮČI UV-ZÁŘENÍ 100% RECYKLOVATELNÉ

Konstrukce AntracitKonstrukce ForestaKonstrukce Bianco

  VOLITELNÉ BARVY



16

Atlanticoplážové lehátko

70˚= 90 cm
57˚= 78 cm
25˚= 66 cm
  0˚= 45 cm

172-204 cm

35 cm

70 cm

Moderní a exkluzivní lehátko v populární verzi

poskytuje všestranné a kvalitní využití.

    opěradlo je polohovatelné v 5 stupních,

	    stohovatelnost lehátek usnadňuje jejich skladování,

    malá kolečka pro snadnější přesun.

kg LEHKÁ KONSTRUKCE 14,5 KG

ANTIBAKTERIÁLNÍ
OPĚRADLO S VÝPLETEM

Konstrukce Coffee Konstrukce TortoraKonstrukce BiancoKonstrukce Antracit

Celeste Bianco Blue

Rosa

MandarinoAntracite

Prato

Prato BiancoCeleste Celeste Celeste

Tortora

Tortora Tortora

 VZORY BAREV KONSTRUKCÍ A POTAHŮ
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65˚= 100 cm
55˚= 78 cm
35˚= 66 cm
15˚= 57 cm
  0˚= 45 cm

192 cm

36 cm

73 cm

Plastové provedení lehátka nevyžaduje žádnou

údržbu a zaručuje jeho dlouhou životnost.

    polyratanový plášť odolává povětrnostním podmínkám,

    opěradlo je polohovatelné v 5 stupních,

    stohovatelnost lehátek usnadňuje jejich skladování,

    v konstrukci jsou skyrá kolečka a protismykové prvky. kg LEHKÁ KONSTRUKCE 13,5 KG

plážové lehátkoFiji

Hnědá konstrukceKonstrukce Dark GrayBílá konstrukce

 VOLITELNÉ BARVY
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Siestaplážové lehátko

Hliníková konstrukce, polyratanový výplet,

polohovatelné opěradlo. Možnost doobjednání

podušky v béžové nebo červené barvě.

  hliníková konstrukce, chromované koncovky noh,

  umělý výplet,

  polohovatelné opěradlo ve více stupních,

	  možnost doobjednat podušky a stolek. 

200 cm

40 cm

58 cm

PLAST ODOLNÝ VŮČI UV-ZÁŘENÍ

kg LEHKÁ KONSTRUKCE 8 KG

  VOLITELNÉ BARVY

Černá konstrukceKonstrukce Burned

min. odběr
2 ks
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Siesta
de Luxe

plážové lehátko

Hliníková konstrukce, polyratanový výplet,

polohovatelné opěradlo. Možnost doobjednání

podušky v béžové nebo červené barvě.

    hliníková konstrukce, chromované koncovky noh,

    polyratanový výplet,

    polohovatelné opěradlo ve více stupních,

    možnost doobjednat podušky a stolek. 

200 cm

40 cm

63 cm

PLAST ODOLNÝ VŮČI UV-ZÁŘENÍ

kg LEHKÁ KONSTRUKCE 8 KG

VOLITELNÉ BARVY

Konstrukce MokkaKonstrukce Burned

min. odběr
2 ks

6
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Sinsautplážové lehátko

Plážové lehátko s hliníkovou konstrukcí

v minimalistickém designu.

    lehací i opěradlová část z textilní látky, 

   která odolává UV-záření,

    velká kolečka pro snadný přesun,

    polohovatelné opěradlo ve více stupních,

    opěradlo sklopné až do vodorovné polohy.

194 cm

30 cm

68 cm

70˚= 90 cm
58˚= 78 cm
45˚= 65 cm
37˚= 52 cm
15˚= 38 cm
  0˚= 30 cm

kg LEHKÁ KONSTRUKCE 8 KG

ANTIBAKTERIÁLNÍ POTAH 
NA LEHACÍ ČÁSTI
I NA OPĚRADLE

Bílá konstrukce 
+ krémově bílý potah

  VOLITELNÁ BARVA 



21

Malindiplážové lehátko

Hliníková konstrukce, potah z textilní látky.

Díky lehké konstrukci je snadný i jeho přesun. 

  textilní potah odolný vůči UV-záření,

  polohovatelné opěradlo ve více stupních,

  opěradlo sklopné až do vodorovné polohy,

  plastové protismykové koncovky.

207 cm

34 cm

59 cm

70˚= 105 cm
57˚= 85 cm
25˚= 68 cm
  0˚= 45 cm

kg LEHKÁ KONSTRUKCE 9 KG

ANTIBAKTERIÁLNÍ POTAH 
NA LEHACÍ ČÁSTI
I NA OPĚRADLE

Konstrukce v bílé barvě 
+ béžový potah

Konstrukce v hliníkové barvě 
+ béžový potah

VOLITELNÉ BARVY

STOHOVATELNÉ
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BORA

COSTA

STEP

BORA BISTROT

COSTA BISTROT

ZIC
skládací

RIVA

ZAC CLASSIC
skládací

SPITZ

RIVA BISTROT

ZAC SPRING
skládací

117,5 72,5 72Ø60,5 76,5 Ø60,5 76,5

avana

white

celeste

antracite coffee red tortora

avana

white

celeste

antracite coffee red tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

purple

white

arancio

antracite grigo red lime

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

lime

white

purple

antracite

arancio

coffee

avana

red

celeste

tortora

arancio

white antracite red lime purple

avana

white

white

celeste

antracite

grigo

coffee

lime

red

purple

tortora

arancio

55 58,5 86 46,5

55 58,5 86 46,5

54 49 83 46,5

54 49 83 46,5

55 58,5 86 46,5

51,5 45 84,5 48,5 51,5 45 84,5 48,5

54 49 83 46,5

Plastové židle a stoly
Širší nabídku najdete na našich webových stránkách www.alexnabytek.cz

5

5

5

5

5 5
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ALASKA

AURORA

GLOBO

ERICA

PALMA

ARTICA

ARTICA WICKER

MAESTRALE

REGINA

DAMA

DUCA

90 90 75

antracite-
antracite

antracite-
antracite

white-
anodized

white-
anodized

white-
white

antracite-
anodized

antracite-
anodized

white-
tortora

coffee-
anodized

coffee-
anodized

antracite-
antracite

muschio-
anodized

muschio-
anodized

coffee-
coffee

arancio-
anodized

arancio-
anodized

tortora-
tortora

white-
white

white-
tortora

antracite-
antracite

coffee-
coffee

tortora-
tortora

antracite-
antracite

antracite-
anodized

paglia-
anodized

coffee-
anodized

paglia-
antracite

antracite-
antracite

muschio-
anodized

muschio-
anodized

muschio-
argento

arancio-
anodized

arancio-
anodized

arancio-
argento

burro-
anodized

burro-
anodized

burro-
argento

antracite-
antracite

white-
anodized

white-
anodized

white-
anodized

white-
argento

white-
argento

antracite-
anodized

antracite-
anodized

antracite-
anodized

antracite-
argento

antracite-
argento

coffee-
anodized

coffee-
anodized

coffee-
anodized

coffee-
argento

coffee-
argento

red-
anodized

red-
anodized

tortora-
anodized

red-
argento

muschio-
argento

tortora-
anodized

tortora-
anodized

antracite-
antracite

tortora-
coated

arancio-
argento

51 53,5 112 77

49,5 45,5 85,5 47

54 56 86 47

50,5 54,5 86 44

56,5 59 86 47

54 56 86 46

54 56 86 46

58,5 46,5 86 47

58,5 61 86 47

48 51 90,8 78,5

Specifikace produktů: základ tvoří plast vyztužený skleněnými vlákny, uzavřená trubková konstrukce 

 a polypropylen, které společně zaručují:

 větší stabilitu, větší nosnost a delší životnost.

Testované a certifikované Evropskou agenturou pro řízení kvality (CATAS, Španělsko)

5

5

5

5

5

5

3

5

5
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Servírovacístolky

OBLONG

CIRCLE RODI

SQUARE BOWS

GALILEO

SQUARE LINE
SERVÍROVACÍ STŮL

Rozměry desky stolu: 40×55 cm,
výška 65 cm, konstrukce 
opatřena elektrostaticky 

nanášenou práškovou barvou, 
deska stolu z kompaktní desky,

vhodný k lehátkům:
CONTRAST, CADILLAC 1

SERVÍROVACÍ STŮL
Rozměry desky stolu: průměr 45 cm,

výška 50 cm, konstrukce 
opatřena elektrostaticky 

nanášenou práškovou barvou, 
deska stolu z kompaktní desky,

vhodný k lehátkům:
 COMFORT, SUNLIGHT, SINEWAVE

SERVÍROVACÍ STŮL
Plastové nohy i deska stolu,

nohy opatřeny protismykovými podložkami,
stohovatelný,  rozměry desky stolu: 46×46 cm,

výška 40 cm, hmotnost 2,3 kg.
Vhodný k lehátkům:

ACHILLE, TROPICO, OMEGA.
Volitelné barvy: bílá, antracit,
kávově hnědá, tmavě zelená. 

SERVÍROVACÍ STŮL
Rozměry desky stolu: 55×55 cm,

výška 50 cm, konstrukce 
opatřena elektrostaticky 

nanášenou práškovou barvou, 
deska stolu z kompaktní desky,

vhodný k lehátkům:
RELAX, FIXWAVE, CADILLAC 1

SERVÍROVACÍ STŮL
Pevná plastová konstrukce,
4 kolečka, skryté zásuvky 

po stranách, rozměr desky stolu
84×60 cm, výška 76 cm,

hmotnost 7 kg. Vhodný k lehákům:
RIALTO, NETTUNO, EDEN, ALFA.

Volitelné barvy: bílá, antracit,
kávově hnědá, tmavě zelená,

holubí šeď.

SERVÍROVACÍ STŮL
Rozměry desky stolu: 55×55 cm,

výška 50 cm, konstrukce 
opatřena elektrostaticky 

nanášenou práškovou barvou, 
deska stolu z kompaktní desky,

vhodný k lehátkům:
RELAX, CONTRAST, CADILLAC 2

!a čalounění

Více druhů
barev konstrukcí

na výběr!
(strana 26)

Kovové konstrukce servírovacích stolků jsou pozinkované, vhodné i pro použití v exteriéru. Díky tomu můžeme poskyt-

nout rozšířenou záruku 3 roky. Kompaktní desky stolů jsou vhodné i do vnějšího prostředí, jsou voděodolné a zaručují 

produktům delší životnost.
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Technický popis
Rotační mechanismus:

Díky rotačnímu mechanismu se můžete 
o opěradlo bez obav opřít. Jeho sklopení je plynulé

a pohodlné, jelikož síla se z opěradla přenáší přes rotační 
mechanismus do podnože. 

Podnož proti zaboření:

Při použití v exteriéru je velmi důležité, aby
se podnož lehátka nezabořila do měkkého povrchu.
Podnož je tvarovaná tak, aby ležela na zemi
co největší plochou, což brání jejímu zaboření.

Robustní konstrukce:

Silnější stěny ocelových trubek jsou zárukou
vyšší nosnosti lehátek. Dva druhy konstrukcí:

  trubka s kruhovým průřezem,

  trubka s oválným průřezem.

Skládání, přesun:

Výhodou rotačního mechanismu je, 
že i děti ho jedním pohybem složí a rozloží. 

Struktura potahu:
Výhody děrované struktury potahu 

se projevují při kontaktu s vodou,
která se do potahu nenasaje, 

ale proteče skrz otvory a uschne.

 Hlavní přednosti: 

   rychlé schnutí,

   snadné čištění, 

   antibakteriální povrch,

   prodyšnost potahu,

   vysoká pevnost potahu,

   pružný, přilnavý povrch.

Ošetření konstrukce:

Kovové konstrukce lehátek s žárově zinkovaným povrchem 
jsou trvanlivé samy o sobě, my je však navíc ošetřujeme 
speciální barvou se strukturovaným povrchem v odstínu,
zvoleném zákazníkem. Některé díly jsou vyrobeny
z nerezevějící oceli.

Dvouřadé prošití:

Části s vysokým namáháním
jsou prošity dvojitou řadou stehů,

díky tomu je možná zvýšená zátěž
a zaručena delší životnost lehátek. 

Složené zabere 
méně prostoru!

Ve sklopené poloze můžete lehátko 
zasunout i pod stůl!

Všechna lehátka s kovovou konstrukcí jsou opatřena plastovými 
koncovkami nebo protismykovými podložkami.

Jedním pohybem ho složíte...
Plastové 

koncovky noh
Protismykové 

podložky

Tříletá záruka:
Kovová konstrukce je ošetřená žárovým zinkováním a je barvená exteriérovým nátěrem,
díky tomu můžeme poskytovat na konstrukce lehátek rozšířenou tříletou záruku.

Servírovací
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Vzory potahů plážových lehátek
Potah s perforovanou strukturou, pružná a vodopropustná textílie

Pozinkovaná ocel Bílá RAL1015
Béžová

RAL9006
Stříbrná

Hnědá RAL7043
Antracit

Vzory barev konstrukcí
Pozinkovaná ocel se strukturovanou barvou.

Výplň z polyuretanové pěny
K lehátkům typu Cadillac:

Materiál je díky svému složení (80 % PVC a 17 % bavlna) 
vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Čištění se provádí jen 

jemným mýdlem a vlhkých hadříkem. Silné čistící prostředky 
anebo rozpouštědla jsou pro látku škodlivé.

Šití potahu:

Pevná koženka s lehkým prošitím, polyuretanová výplň
s odnímatelným potahem, vhodný ke každému lehátku
typu Cadillac. Šití je jen mírně vodotěsné, proto
se nedoporučuje celoroční použití v exteriéru.

Snímatelný potah:

Voděodolný, antibakteriální, protipožární.
Koženku je možné při poškození zvlášť vyměnit.

Sklopení do 180°:

Lehací část má oddělenou opěradlovou a sedací část podušky, 
díky tomu je zaručena delší životnost polyuretanové výplně. 
Sklopené lehátko zabírá méně prostoru.

bukšedá modrá

Vzory kompaktních desek přídavných stolků

STOHOVATELNÉ

Bambi červená
2505

Bambi oranžová
3080

Bambi žlutá
3166

Bambi modrá
6198

Bambi pistácie
7199

Bambi tm.zelená 
7201

Barvy potahů

K lehátkům typu Cadillac.

Bílo-šedá
7301-5397

Béžová
7407-5378

Pískově hnědá 
7407-5017

Terakota
7407-5010

Hnědo-béžová
7301-5398

Modrá
7407-5009

 á Potahy v základní ceně Potahy za příplatek â
Minimální odběr 10 ks
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I I  Kvalifikace
 Kompletní řešení každého prostoru

Od plánování až po realizaci je Vám k dispozici náš vyškolený 

personál. Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli se zoriento-

vat v naší nabídce výrobků a služeb. Náš tým je připraven Vám 

pomoci se zpracováním Vašich představ a návrhů.

I I  Kvalita
 Kvalitními materiály usilujeme o dokonalost 

Již 25 let zkušeností s výrobou podle osvědčených výrobních 

postupů nám pomáhá společně se systémem řízení jakosti 

dodávat kvalitní výrobky.

I I  Design
 Každodenní funkce a estetika

Funkčnost a estetika každodenně se rozvíjejícího designu nábyt-

ku je vždy založena na lidském faktoru. Naším hlavním cílem je, 

aby nábytek sloužil požadované funkci. Ve spojení s moderním 

designem tak náš tým mladých a dynamických designerů K&F 

pracuje na prolnutí funkcionality tradičního nábytku se součas-

nými trendy. Díky tomu jsou naše produkty moderní a funkční 

současně. Naše nabídka je neustále aktualizována a můžeme 

Vám nabídnout komplexní produktové řady.

I I  Flexibilita
 Nejen prodávat - sloužit potřebám

Jsme tu proto, abychom Vám pomohli! Pokud máte pocit, že po-

třebujete zhodnotit, které řešení je pro Vás ideální, obraťte se na 

náš zákaznický servis. Pokud nám nastíníte svoje představy, my 

Vám vypracujeme nabídku produktů tak, aby zapadaly do Vašeho 

prostředí, plánů i rozpočtu.

TŘÍLETÁ ZÁRUKA 
NA KONSTRUKCE



ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 25, 615 00 Brno
e-mail: info@alexnabytek.cz
 obchod@alexnabytek.cz
Telefon: +420 543 211 903
Mobil: +420 739 593 328
 +420 739 593 329

www.alexnabytek.cz

Neautorizované rozmnožování a úpravy tohoto katalogu nebo jeho částí

je možné jen s písemným souhlasem firmy Alex kovový a školní nábytek, s.r.o.!

Barvy v katalogu se mohou od skutečných lišit z důvodu kvality tisku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu! Vyhrazujeme si

právo na úpravu cen importovaných výrobků dle aktuálního kurzu Eura!

Ceny uvedené v katalogu jsou pouze informativního charakteru.

Pro aktuální ceny žádejte cenovou nabídku.

Ceny uváděné vč. DPH mají zahrnuto DPH ve výši 21 %.

Náklady na dopravu:

Při nákupu do 50 000 Kč bez DPH je cena dopravy 1 000 Kč.

Při nákupu nad 50 000 Kč bez DPH jsou účtována 3 % z kupní ceny.

Produkty prezentované v tomto katalogu jsou vyrobeny 

systémem řízení kvality dle normy MSZ EN ISO 9001:2009, 

jehož audit provedla společnost e.com-CERT Kft.

a vydala zprávu o auditu.


