
Více než 25 let zkušeností s výrobou nábytku

banketový / konferenční 
restaurační gastro nábytek
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MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ 
PRO OBJEDNÁVKU:
Tato ikona označuje minimální 
možné množství pro objednávku. 
Menší než vyznačené množství 
produktů není možné objednat. 

Skladové produkty jsou k dispozici 
jen do vyprodání zásob. O aktuálním 
stavu skladových zásob 
se informujte na našem 
obchodním oddělení.
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   ODBORNOST
    Řešení každého požadavku

V uplynulých letech jsme si vybudovali důležité postavení 

na evropském trhu v oblasti výroby a prodeje nábytku. Celý 

proces od návrhu rozvržení interiéru, přes nákup, až po re-

alizaci, zajišťují naši zkušení pracovníci. S celým procesem 

výběru z našeho sortimentu Vám pomůže naše obchodní 

oddělení.

   KVALITA
   Dokonalost na prvním místě

Máme dlouholeté zkušenosti s výrobou nábytku, využíváme 

prověřené a spolehlivé výrobní technologie.

JÍDELNY, BARY, 

KAVÁRNY, HOTELY, 

KONFERENCE, 

SPOLEČENSKÉ PROSTORY, 

TO VŠE VYBAVÍTE DÍKY 

NAŠÍ NABÍDCE
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   DESIGN
   Funkčnost a estetika pro každodenní použití

Neustále sledujeme nové trendy ve vývoji výroby nábytku a design 

přizpůsobujeme potřebám zákazníků. Samozřejmostí je dodržování 

všech platných norem a předpisů v oblasti ergonomie. 

   PREZENTACE 
   VÝROBKŮ
V případě potřeby zákazníka dokážeme zajistit vzor-

ky produktů z našeho sortimentu. 
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Banket
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KLASICKÉ
ŽIDLE

Konstrukce konferenčních židlí je vyrobena z vysokopevnostní oceli, která je 
opatřena elektrostaticky nanášenou práškovou barvou. Pohodlí židlí je zajištěno 
silnou heterogenní pěnou a čalouněním prováděným vysoce odolnou otěruvz-
dornou textilií. 
Kvalitní materiály a vysoká úroveň naší výroby Vám zaručí bezchybný vzhled  
a vysokou odolnost. Židle je možné objednat v různých provedeních konstrukcí 
opěradla, s područkami anebo s podložkou na psaní. Široký výběr barev konst-
rukcí a potahů zaručuje jednoduché řešení kompletní designové koncepce. 

K205 židle
43x96x55 cm 

K207 židle
43x96x55 cm

K407 židle
47x95x55 cm

K201 židle
43x96x55 cm

K202 židle
43x96x55 cm 

Výška sedu: 49 cm   Nohy: 20x20x1,5 mm   Opěradlo: 20x20x1 mm ocelová konstrukce  Stohovatelná:  maximum 8 ks   Min. odběr: 40 ks
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VYSOCE 
ODOLNÝ POTAH 

zaručí dlouhou 
životnost

K305 židle
43x99x55 cm

K407 židle
43x103x55 cm

K302 židle
43x99x55 cm

K301 židle
43x99x55 cm

K406 židle
47x95x55 cm

K404 židle
47x95x55 cm

Výška sedu: 49 cm   Nohy: 20x20x1,5 mm   Opěradlo: 20x20x1 mm ocelová konstrukce  Stohovatelná:  maximum 8 ks   Min. odběr: 40 ks
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BANKET A KONFERENCE
Klasické židle

SPECIFIKACE PRODUKTU

K-Číslování 
K židlím  
s otvorem na uchopení 
je dostupné 
i číslování

Záruka 
Na všechny 
produkty 
se vztahuje 
2 letá záruka

K-Psací podložka 
K výrobkům  
v řadě K2/3/400 je  
dostupná i psací podložka 
(po odebrání podložky 
jsou židle stohovatelné)

K-Područky 
K výrobkům  
v řadě  
K2/3/400 jsou 
dostupné 
i područky!

Přepravní vozík 01
K výrobkům  
v řadě K2/300/400 
je dostupný přepravní 
vozík. Nosnost: 
max. 8 židlí

~+5 cm ~+5 cm

K-Spojovací prvek 
K výrobkům  
v řadě K2/3/400 je dos-
tupný i spojovací prvek 
(ilustrační obrázek)

+

007

S VOLITELNÝM LOGEM
VYTVOŘTE SI INDIVIDUÁLNÍ 
NÁVRH VAŠICH KOFERENČNÍCH ŽIDLÍ

 

V současné době je pro každou úspěšnou 

firmu velice důležité být neustále v pově-

domí zákazníků. Nabízíme proto možnost 

vyšití Vašeho loga na konferenční židle. 

Máme k dispozici technologii provádění 

individuální výšivky ve vysoké kvalitě  

v 11 barvách. 

 

Žádejte individuální cenovou nabídku!

RYCHLÉ 
DODÁNÍ 
Dostupné 

ze skladových 
zásob.

K5 ANTRACIT-BORDÓ  
KONFERENČNÍ židle

Odlehčená ocelová konstrukce 
antracitové barvy, s otvorem pro 
uchopení, čalounení v barvě bordó
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

K5 ZLATÁ-BORDÓ  
KONFERENČNÍ židle

Odlehčená ocelová konstrukce 
zlaté barvy, s otvorem pro uchopení, 
čalounení v barvě bordó
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

K5 ANTRACIT-MODRÁ 
KONFERENČNÍ židle

Odlehčená ocelová konstrukce 
antracitové barvy, s otvorem pro 
uchopení, tmavě modré čalounění 
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 8 ks
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Při výrobě našich konferenčních židlí klademe velký důraz na použitý 
materiál a výrobní technologie, které musí splňovat vysoké požadav-
ky na kvalitu. Abychom mohli zaručit produkty s vynikajícím pomě-
rem kvality a ceny. Židle jsou stohovatelné a snadno se přenáší. 

MODERNÍ
ŽIDLE

40
ks

40
ks

40
ks

ODLEHČENÁ 
KONSTRUKCE, 

zvýšená 
mobilita

K6-K židle

konstrukce z odlehčené ocelové trubky, 
banketová židle s čalouněným sedákem 
a opěradlem
46x86x53 cm, výška sedu: 48 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

K201-ALU židle

hliníková konstrukce, banketová 
židle s čalouněným sedákem 
a opěradlem 45x91,5x55 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

K6-N židle

konstrukce z odlehčeného ocelového 
rámu, banketová židle s čalouněným 
sedákem a opěradlem
46x89x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 5 ks
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JEDNACÍ
ŽIDLE

SPECIÁLNÍ 
TVAR, 

UNIKÁTNÍ 
VZHLED
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BANKET A KONFERENCE
Jednací židle

Naše čalouněné židle nabízí pohodlné sezení v konferenčních místnostech a salóncích.  
Ocelová konstrukce poskytuje stabilitu. Kvalitní materiály a pokročilá výrobní technologie 
zajišťují dlouholetou životnost. Jejich nákup je mimořádně nákladově efektivním řešením  
s vysoce sofistikovaným designem. Všechny typy konferenčních židlí jsou stohovatelné.

OM-Arrow 410 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Arrow 410 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Gobi 420 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná.  
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Gobi 420 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Outline 610 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Outline 610 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Heir 320 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Heir 320  
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná.  
54x81x53 cm, výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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OM-Mono 170 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
52x80x51 cm, výška sedu: 44 cm

OM-Mono 170 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
52x80x51 cm, výška sedu: 44 cm

OM-Clip 200 
židle s područkami

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
51x84x55 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Clip 200 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
50x84x55 cm, výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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MODERNÍ 
VZHLED

OM-Movie 550 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
49x81x51 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Movie 550 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná. 
49x81x51 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Restart 580 
židle

Plastová židle, kovová 
konstrukce. Stohovatelná.  
50x83x53 cm, výška sedu: 45 cm

OM-Restart 580 
židle s ližinovou podnoží

Plastová židle, kovová konstrukce. 
Stohovatelná.
50x83x53 cm, výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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BANKET A KONFERENCE
Jednací židle

OM-Star Wood 
židle

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
56x80x55 cm, výška sedu: 44 cm

OM-Style 180  
židle

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
47x94x59 cm, výška sedu: 46 cm

OM-Web Wood  
židle s ližinovou podnoží

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
58x84x51 cm, výška sedu: 46 cm

OM-Style 180 
židle s područkami

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
47x94x59 cm, výška sedu: 46 cm

OM-Style 180 
židle s ližinovou podnoží

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
47x94x59 cm, výška sedu: 46 cm

OM-Style 180 
řadová lavice
3-místná, překližková skořepina, 
kovová konstrukce.
47x94x59 cm, výška sedu: 46 cm

OM-Style 180 
židle s psací deskou

Překližková skořepina, 
kovová konstrukce. 
47x94x59 cm, výška sedu: 46 cm

50
ks

50
ks
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BANKET A KONFERENCE
Jednací židle

EFEKTNÍ 
PREZENTACE,
 pro účastníky

TE-SAMBA V-17 židle 

Chromovaná kovová konstrukce, 
okrovo žlutý koženkový potah, sedák 
překližka pokrytá pěnou, dřevěné 
područky, plastové podnože
60x88x55 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

AX-CHROM ERGO židle
  
Chromovaná kovová konstrukce, 
čalouněná skořepina
49x80x45 cm, 
výška sedu: 43 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

AX-IDEA židle 
 
Chromovaná kovová konstrukce, 
čalouněný sedák a opěradlo, 
dřevěné područky
54x87x52 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

50
ks

50
ks

50
ks
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BANKET A KONFERENCE
Jednací židle

TE-ISO 1 židle  
 
Elektrostaticky práškovaná černá 
ocelová konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo. Na doobjednaní 
područky, psací deska, spojovací 
prvek.
Stohovatelná.

TE-ISO 2 židle  
 
Elektrostaticky práškovaná 
černá ocelová konstrukce, 
čalouněný sedák a opěradlo. 
Možno objednat i v provedení s pod-
ložkou na psaní a spojovacím prvkem.
Stohovatelná.

AX-ISO 1 židle  

Elektrostaticky práškovaná šedá 
ocelová konstrukce, čalouněný sedák 
a opěradlo. Na doobjednaní područky, 
psací deska, spojovací prvek.
54x85x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná.

AN-2170 TN ROCKY židle 
  
Elektrostaticky práškovaná černá 
ocelová konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo. 
Nosnost: 110 kg
59x84x49 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovatelná: max. 8 ks
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AN-AOKI STYLE židle  
 
chromované nohy, čalouněný plastový 
sedák ve tvaru mušle, výškově zafixovaný 
otočný bod
Nosnost: 110 kg
55x80x42 cm, výška sedu: 45 cm

AN-AOKI-S židle  
 
chromovaná ližinová podnož, čalouněný plas-
tový sedák ve tvaru mušle, stohovatelná
Nosnost: 110 kg
55x78x42 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

AN-AOKI židle se 4 nohami  
 
chromované 4 nohy, čalouněný plastový 
sedák ve tvaru mušle, stohovatelná
Nosnost: 110 kg
55x77x42 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

50
ks

50
ks

50
ks
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EFEKTNÍ 
PREZENTACE,
 pro účastníky

AN-1158 TC židle  
 
chromovaná ocelová konstrukce, 
celočalouněná, stohovatelná,
nosnost 110 kg
51x89x41 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

AN-LAGUNA LXN židle  
 
Černá kovová konstrukce, plastové područky, 
opěradlo a sedák 30 mm pěna, čalouněná, 
nosnost 110 kg
60x84x46 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

AN-2180/S MAGIX židle  
 
chromovaná konstrukce, černé plastové područky, 
opěradlo a sedák 40 mm pěna, čtvercový tvar sedáku  
a opěradla, čalouněná, nosnost 110 kg
55x80x49 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 3 ks
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SNADNO 
UDRŽOVATELNÉ 

ŽIDLE



23

BANKET A KONFERENCE
Jednací židle

DP-Dafne A 
židle  
 
Elipsovitá chromovaná konstrukce 
s průměrem 35x20 mm, stohovatelná, 
plastová skořepina různých barev
51x80x54,5 cm, výška sedu: 43 cm

IV-PULL 
židle 
 
chromovaná konstrukce, 
plastová skořepina, 4 nohy
49x81x57 cm, 
výška sedu: 44 cm

DP-Dafne B 
židle  
 
Elipsovitá chromovaná  konstrukce s 
průměrem 35x20 mm, stohovatelná, 
plastová skořepina různých barev, se 
spojovacím prvkem
51x80x54,5 cm, výška sedu: 43 cm

DP-Selena A 
židle 
 
Konstrukce chromovaná nebo 
černá, s průměrem 18 nebo 
20 mm, plastová skořepina
49,5x81x53 cm, 
výška sedu: 43 cm

Flex 
židle se Z nohami  
 
Kovová konstrukce, Flex 
barevná plastová skořepina 
51x85x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

Flex 
židle se Spider nohami  
 
Kovová konstrukce, Flex
barevná plastová skořepina
55x85x59 cm, 
výška sedu: 45 cm

DP-Selena C 
židle 
 
Konstrukce chromovaná nebo 
černá, s průměrem 18 nebo 20 mm, 
plastová skořepina, s područkami
48,5x85x51 cm, 
výška sedu: 43 cm

DP-Julia A 
židle
 
Konstrukce chromovaná nebo 
černá, s průměrem 
22 mm, plastová skořepina
47x85x56 cm, 
výška sedu: 43 cm

IV-OKI 
židle  
chromovaná konstrukce, 
plastová skořepina, 4 nohy
53x88x51 cm, 
výška sedu: 47 cm

IV-GOA plastová 
židle 

dřevěná konstrukce, 
plastová skořepina, 4 nohy
45x85x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks
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20
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20
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20

ks
20
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EXTERIÉROVÉ
ŽIDLE

UV 
ODOLNÉ

vysoká 
kvalita

24

SCA-Igloo židle  
 
2357
Plastová skořepina i nohy
45x87x52 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

SCA-Tití židle  
 
2330 (140)
Plastová skořepina i nohy
47x86x56 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

SCA-Spoon židle

2332 (183)
Plastová skořepina i nohy
52x89x56 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 12 ks

18
ks

18
ks

18
ks



BANKET A KONFERENCE
Exteriérové židle

Naše exteriérové židle nabízíme v moderních, ale i klasických tvarech. Je tedy možné si 
vybrat takové, které dokonale zapadnou do jakéhokoliv prostředí. Naše plastové židle 
mají vysokou kvalitu a odolnost vůči UV záření. 

25

SCA-Vanity židle  
 
2652
Plastová skořepina i nohy
57x88x55 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

SCA-Isy Antishock židle 
 
2352
Plastová skořepina i nohy
45x81x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

SCA-Glenda židle  
 
2360 (310)
Plastová skořepina i nohy
45x89x50 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

18
ks

18
ks
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PRO RŮZNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI, 

především 
svatby
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BANKET A KONFERENCE
Exteriérové židle

TI-GOZO židle 

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
43x78x44 cm, 
výška sedu: 46 cm

TI-NAPOLEON židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák
43x89x42 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

TI-TIFFANY židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
43x92x42 cm, výška sedu: 47 cm 
Stohovatelná: max. 8 ks

AX-CHIAVARI židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
43x92x42 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná. 

TI-FLORA židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
42x93x38 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

TI-OXO židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
42x93x38 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná. 

TI-ROMA židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
42x93x38 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

AX-Cross židle

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
43x92x42 cm, výška sedu: 47 cm 
Stohovatelná: max. 8 ks

TI-ELIT židle  

Plastová konstrukce, 
plastový sedák 
43x80,5x45 cm, 
výška sedu: 45 cm

SKLADEM!

SKLADEM!

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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KLASICKÉ
STOLY

AX-Bankett 150 kruhový stůl 
 
Stůl s kovovou konstrukcí, 
tenký molitanový povrch, 
skládací, pro 10 osob.
150x75 cm

AX-Bankett 180 kruhový stůl 
 
Stůl s kovovou konstrukcí, 
tenký molitanový povrch, 
skládací, pro 10 osob.
180x75 cm

AX-Bankett 160x80 stůl  
 
Stůl s kovovou konstrukcí, 
tenký molitanový povrch, 
skládací. 
160x80x75 cm

SKLADEM!

SKLÁDACÍ 
a 

KLASICKÉ
provedení
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BANKET A KONFERENCE
Klasické stoly

Díky širokému výběru banketových stolů a stolů do restaurací, je možné 

vybrat si ten pravý právě pro Vaše záměry. Je možné je sestavovat v různých 

seskupeních a využívat je při nejrůznějších příležitostech. 

A360 stůl

Elektrostaticky práškovaná kovová
konstrukce, 18 mm deska stolu s lamino-
vaným povrchem, ABS hrany, skládací.
160x75x40 cm

A340 stůl

Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, ABS hrany, skládací.
160x75x80 cm

5
ks

5
ks

5
ks

A350 stůl  
 
Elektrostaticky nanášená prášková barva,
kovová konstrukce, ocelový rám, překližková 
deska stolu, skládací.
160x75x80 cm
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BANKET A KONFERENCE
Klasické stoly

Tři v jednom
1 KONSTRUKCE 3 RŮZNÉ ROZMĚRY DESKY
Složení během několika sekund

PRAKTICKÉ
uskladnění

A310 kruhový stůl 

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konstrukce, ocelový rám, deska 
potažena filcem, skládací, pro 10 osob.
175x75 cm

HEKTOR stůl - obdélník

Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, ABS hrany, skládací, 
nastavitelné nohy.
160x75x80 cm

HEKTOR stůl - kruh

Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, 
ABS hrany, skládací, nastavitelné nohy, 
pro 8 osob
160x75  cm

HEKTOR stůl - čtverec

Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, ABS hrany, skládací, 
nastavitelné nohy.
120x75x120 cm

A309 kruhový stůl  

 
Elektrostaticky práškovaná kovová konst-
rukce, ocelový rám, deska 
potažena filcem, skládací, pro 8 osob.
150x75 cm

ks
5

MIN.
ODBĚR
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MODERNÍ
STOLY

Díky široké nabídce banketových a restauračních stolů je možné 

sestavit celou řadu jedinečných tvarů. Naše moderní stoly mají  

široký rozsah použití na různých událostech, klasických i moderních. 

SLOŽENÝ 
STŮL 
Nohy se prakticky 
sklopí pod stolový plát.

STAPLEX stůl

Stohovatelná kovová konstrukce, 
18 mm deska stolu s laminovaným povr-
chem,rozměr plátu
80x80 cm

  Stůl A450 160x80 cm je
   hodně variabilní!

ZEUSZ 01 stůl

Chromovaná kovová konstrukce s rovnou 
podnoží, 18 mm deska stolu s laminovaným povrc-
hem, ABS hrana, skládací.
160x74x80 cm

10
ks

10
ks
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Modern asztalok

A450 120 cm stůl  
 
Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, ABS hrany, skládací.  
120x74x40 cm

A450 180 cm stůl  
 
Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, ABS hrany, skládací.
180x74x40 cm

A450 160 cm stůl  
 
Elektrostaticky nanášená prášková barva, 
kovová konstrukce, 18 mm deska stolu s lami-
novaným povrchem, ABS hrany, skládací.
160x74x80 cm

10
ks

10
ks

10
ks
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Dostupné 
i v provedení 
na kolečkách.

Izis STŮL ČTVEREC

Elektrostaticky práškovaná kovová konstrukce, 
stolový plát z tvrzeného skla, zasouvatelné pod 
sebe.
Tři rozměry:
1: 75x76,5x75 cm
2: 68x71,5x70 cm
3: 60x66,5x65 cm

Izis STŮL OBDÉLNÍK

Elektrostaticky práškovaná kovová konstrukce, 
stolový plát z tvrzeného skla, zasouvatelné pod 
sebe.
Tři rozměry:
1: 120x76,5x75 cm
2: 112x71,5x70 cm
3: 104x66,5x65 cm

Izis STŮL TROJUHELNÍK

Elektrostaticky práškovaná kovová konstrukce, 
stolový plát z tvrzeného skla, zasouvatelné pod 
sebe.
Tři rozměry:
1: 110,3x76,5x75 cm
2: 103,2x71,5x70 cm
3: 96,2x66,5x65 cm

5
ks

5
ks

5
ks
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VELKOLEPÝ 
DOJEM

 

KREATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO CATERING
Série stohovatelných stolů, které nabízíme ve třech různých tvarech a velikostech, lze použít jako tři samostatné  

odkládací stoly a v případě potřeby je zasunout pod sebe a uspořit tak prostor. Servírování nikdy nebylo jednodušší. 
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Naše široká nabídka barových stolů a podnoží, určených k barovým  

stolům, poskytuje řešení pro každou příležitost. Využití je možné pro  

klasické i moderní události.  
BAROVÉ

STOLY

AB-02 
Podnož k barovému stolu  
 
Noha stolu z ocelové trubky, 
kruhový podstavec, stolový plát 
max.80x80 cm nebo 
s průměrem 80 cm, bez plátu. 
Pozinkované provedení je vhodné 
i do exteriéru. 
Ø60x120 cm

AB-08 
Podnož k barovému stolu  
 
Noha stolu z uzavřeného profilu, 
čtvercový podstavec, stolový plát 
max.80x80 cm nebo s průměrem 
80 cm, bez plátu. Pozinkované 
provedení je vhodné i do exteriéru.
45x45x120 cm

AB-10 
Podnož k barovému stolu  
 
Noha stolu z uzavřeného profilu, 
obdélníkový podstavec, stolový plát 
max.120x80 cm nebo 
s průměrem 80 cm, bez plátu. 
Pozinkované provedení je vhodné 
i do exteriéru. 
45x90x120 cm

5
ks

5
ks

5
ks

WW-Rügen High 
barová podnož sklopitelná  
 
Hliníková konstrukce, bez stolového plátu, 
plát s max. pr. 70 cm, 
nebo 70x70 cm
Výška: 108 cm

30
ks

PAX  01 barový stůl  
 
Elektrostaticky práškovaná 
kovová konstrukce,8 mm deska stolu s 
laminovaným povrchem, 
ABS hrana, skládací
70x115 cm

15
ks

5
ks

A320 barový stůl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová konst-
rukce, 18 mm deska stolu s laminovaným 
povrchem, ABS hrana, nebo za 
příplatek i topalitový stolový plát
60x120 cm
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SKLADEM!

EXTERIÉROVÉ
STOLY

Naše snadno přemístitelné exteriérové stoly povýší každou 

svatební hostinu nebo zahradní party na jedinečnou udá-

lost. Stoly mají hliníkové rámy a jsou k dispozici v různých 

velikostech a tvarech. Jsou skládací, což usnadňuje jejich 

skladování i přepravu. 

SKLÁDACÍ
 provedení, 

PRAKTICKÉ
využití

WW-Basic high 
barový stůl

hliníková konstrukce, 
plastový stolový plát, 
skládací
Ø80x110 cm

WW-Bison rund 152 
stůl

hliníková konstrukce, 
plastový stolový plát, 
skládací
Ø152x74 cm

WW-Bison 152x76 
stůl

hliníková konstrukce, 
plastový stolový plát, 
skládací
152x74x76 cm

WW-Bison rund 183 
stůl

hliníková konstrukce, 
plastový stolový plát, 
skládací
Ø183x74 cm

20
ks

20
ks
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Kreativní využití pro firemní akce, konference, výstavy.  

Spojené mohou pomoci s oddělením prostoru. MODULÁRNÍ
SESTAVY

WW-Basic high 
barový stůl

hliníková konstrukce, 
plastový stolový plát, 
skládací
Ø80x110 cm

S TABULOVÝ MODUL
BEZ STOJANU

Základní provedení:
4 upevňovací kroužky
Rozměr: 120x120 cm
Kód výrobku: S-MOD-120

M TABULOVÝ MODUL
BEZ STOJANU

Základní provedení:
4 upevňovací kroužky
Rozměr: 150x120 cm
Kód výrobku: M-MOD-150

L TABULOVÝ MODUL
BEZ STOJANU

Základní provedení:
4 upevňovací kroužky
Rozměr: 170x120 cm
Kód výrobku: L-MOD-170

100-170 cm

m
ax

. 2
05

 cm

MODULÁRNÍ SESTAVA 1.
Základní provedení:
2 x tabule 120x120 cm, 1 x tabule 170x120 cm
Kód výrobku: MTSZ-1

MOBILNÍ PARAVAN / 1 prvek  
 
Mobilní provedení, spojitelný po délce a do kříže, elektrostaticky práškované kovové 
nohy s plastovými koncovkami. Tabule jsou potažené filcem. Základní provedení: 2 
ks stojanů s rozměrem 2x49 cm, 1 ks tabule s rozměrem 120x200 cm

DRŽÁK NA INFORMAČNÍ
MATERIÁLY 120 CM

Základní provedení:
s upevňovacími kroužkymi

MOBILNÝ T-STOJAN NA KOLEČKÁCH

Základní provedení:
teleskopická výztuž, 4 upevňovací kroužky
Kód výrobku: T-ALV-G

T-STOJANY

Základní provedení:
2 stojany s upevňovacími kroužkymi
Kód výrobku: T-ALV

5
ks
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PŘEPRAVNÍ
VOZÍKY

Naše přepravní vozíky jsou vhodné na přemísťování stolů. Konstrukce  

je kovová, opatřená elektrostaticky nanášenou práškovou barvou,  

boční držáky jsou snímatelné. Vozíky jsou patřeny kolečky s aretací  

a plstěným povrchem. 

PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA STOLY 01 
 
Maximálně na 10 ks skládacích stolů.
180x120x90 cm
Vhodný na přepravu stolů: 
A340, A350, Stůl vlna, Stůl vlna 
půlkruh, Zeus 01, Zeus 02, Zeus 01 
půlkruh, Zeus 02 půlkruh

PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA STOLY 03

Maximálně 
na 10 ks stolů.
180x170x90 cm
Vhodný na přepravu
 stolů: 
A309, A310

PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA STOLY 02

Maximálně na 7 ks 
skládacích stolů.
180x120x90 cm
Vhodný na přepravu 
stolů: 
A340, A350
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VYSOKÁ 
KVALITA

WW-60 L
PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA KUFRY 

V hliníkové nebo 
ve zlaté barvě, na 
přepravu kufrů
112x184x61 cm

5
ks

PŘEPRAVNÍ VOZÍK NA ŽIDLE 
 
Ocelový rám, antracitové barvy, 
2 kolečka s brzdou
Maximálně na 10 ks židlí.
50x120x25x70 cm
Vhodný na přepravu 
židlí: K2/3/K400
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ŘEČNICKÉ
PULTY

108-01-0-1 JEDNODUCHÝ ŘEČNICKÝ PULT

Průhledný řečnický pult 
z plexiskla, s 8, 10, 12 mm 
protismykovou lištou 
na dokumenty
60x120x40 cm

Za příplatek LED osvětlení a 
vygravírování loga

SPEECH-204 ŘEČNICKÝ PULT  

Profesionální řečnický pult se zosilovačem a 
vestaveným bezdrátovým systémem, zabudovaný 
zesilovač, reproduktor 75 W, 
dvojcestný reproduktor, 4 vstupy 
(jack, RCA, XLR), 1 stereo výstup (RCA).  
 Mikrofon není součástí balení.

SPEECH-104 D ŘEČNICKÝ PULT  

Elegantní a profesionální řečnický pult s 
integrovaným bezdrátovým systémem a systémem 
místního rozhlasu. Zabudovaný akumulátor, 3 vstupy, 
výstupní výkon 120/80 W, dvojcestný reproduktor, 
dosah. max. 25 m.  Mikrofon není součástí balení.

vyměnitelná podnož

za příplatek mikrofon



43



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

44

DALŠÍ
DOPLŇKY

KLASICKÉ LANO  
 
s průměrem 16 a 25 mm, 
volitelné délky, dostupné 
v různých barvách, splétané, 
neobsahuje ukončovací prvek

KLASICKÝ
UKONČOVACÍ 
PRVEK LANA  
 
s průměrem 16 a 25 mm, 
v barvě mosaze nebo 
chromovaný

Kordony jsou vhodné pro využití uvnitř i venku. Vyrobeny jsou  

z nerezové oceli, případně z mosazi nebo chromované mědi. Lana 

a spojovací pásky jsou z polypropylenu nebo polyesteru, odolnému 

vůči UV záření. 

WW-120 L STOJAN NA ODĚVY  
 
Stojan na oděvy černé barvy, se 60 věšá-
ky, na kolečkách. Jeden celek v šířce  
1 m, na požádání i s číslovaním. 
100x185x65 cm

STOJAN NA ODĚVY NA KOLEČKÁCH

Elektrostaticky práškovaná kovová konstrukce, 
antracitové nebo stříbrné barvy, s 30 věšáky, 
oboustranný, kolečka s brzdou
200x185x65 cm

AX-STOJAN NA KUFRY  
 
Ocelová konstrukce 
v antracitové barvě, 
skládací.
64x70x52x52 cm

20
ks 10

ks

10
ks

CENTER KORDON 

Nerezová ocel,  hmotnost 
10 kg, Øpodstavce 25 cm, 
Øsloupku 30 mm, stohovatelný 
díky výřezu v podstavci

MINIMAL KORDON 1. 

V provedení s páskou, chromovaná 
nebo černá barva, hmotnost 16 kg, 
Øpodstavce 30 cm, Ø
sloupku 60 mm, délka pásky 2,3 m
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BANKET A KONFERENCE
Další doplňky

STORM 
stojanový věšák
 
kovová konstrukce
Øpodstavce: 40 cm
Øtrubky: 60 mm
Výška: 175 cm

MOBILNÍ 
PARAVAN
na kolečkách
  
Rozměr čalouněného 
povrchu:
120x180 cm

STORM 
stojanový věšák 
s odkladem na deštníky
 
kovová konstrukce
Øpodstavce: 40 cm
Øtrubky: 60 mm
Výška: 175 cm
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RESTAURAČNÍ ŽIDLE  ·  RESTAURAČNÍ STOLY 
HOTELOVÝ NÁBYTEK  ·  POHOVKY  ·  KŘESLA 

LOUNGE NÁBYTEK  ·  DOPLŇKY

Restaurace



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

48

DESIGNOVÉ
ŽIDLE

Kromě estetické funkce je pro nás velice důležité, aby designové židle 
byly naprosto funkční a pohodlné. V naší nabídce najdete židle, které 
jsou kovové, ale i dřevěné. Potahové látky jsou vybírány s ohledem na 
aktuální trendy. 

TN-Again židle

Konstrukce z tvrdého masivního 
bukového dřeva, zaoblené opěradlo. 
Dřevěný sedák a opěradlo.
59x82x57 cm, výška sedu: 46,7 cm

TN-Era židle

Dřevěná konstrukce, 
čalouněný sedák 
43x88x50 cm, 
výška sedu: 46 cm 

TN-Malmö židle

Konstrukce z  bukového dřeva, 
zaoblené opěradlo. Sedák a opěradlo 
překližka, čalouněná.
56x86x58 cm, výška sedu: 47 cm

50
ks

50
ks

50
ks
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VENDÉGLÁTÁS 
Design székek

TN-Albu židle

Dřevěné nohy, 
čalouněná.
58x85x64 cm, 
výška sedu: 47 cm

TN-Ginger židle s područkami

Dřevěné nohy, 
čalouněná,
57x83x59 cm, 
výška sedu: 47 cm

MA-Toledo židle s područkami

Dřevěné nohy, 
čalouněná.
64x83x69 cm, 
výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks
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MODERNÍ 
forma,  

TRENDOVÉ 
barvy
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RESTAURACE 
Designové židle

TN-Banana židle

Dřevěná konstrukce, 
čalouněný sedák
46x82x48 cm, výška sedu: 45 cm

TN-Merano 311 židle

Dřevěná konstrukce, 
čalouněný sedák
49x79x52 cm, výška sedu: 47 cm

TN-Split323 židle

dřevěná konstrukce, čalouněná, 
s područkami,
62x78x63 cm, výška sedu: 47 cm

NY-Carmen židle

dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
58x87x63 cm, výška sedu: 48 cm

20
ks

NY-Adria židle

dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
47x95x56 cm, výška sedu: 48 cm

20
ks

NY-Chester židle

dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
47x95x56 cm, výška sedu: 48 cm

20
ks

NY-Patkó židle

dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
56x82x59 cm, výška sedu: 48 cm

20
ks

NY-Patkó židle

dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
68x82x59 cm, výška sedu: 48 cm

20
ks

TI-Laser N-M židle

dřevěná konstrukce, plastová 
skořepina, 40x80x40 cm, 
výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks



52

RESTAURACE 
Designové židle

AX-Factoryx židle

Židle s kovovou konstrukcí a kovovým sedá-
kem. industriální vintage styl, ideální 
do restaurací, cukráren nebo jídelen. 
Stohovatelná.
36x85x42 cm, výška sedu: 43 cm

AX-Factoryx barová židle

Barová židle s kovovou konstrukcí 
a kovovým sedákom. industriální vintage styl, 
ideální do restaurací, cukráren nebo jídelen. 
Stohovatelná.
31x76x3 cm, výška sedu: 76 cm

AX-Pablo židle

Dřevěná interiérová designová 
židle, celočalouněná. Ideální do restaurací, 
cukráren nebo jídelen. 
56x88x56 cm,  
výška sedu: 48 cm

AX-Trend židle

Dřevěná interiérová designová 
židle, celočalouněná. Ideální 
do restaurací, cukráren nebo jídelen.
46x82x51 cm, 
výška sedu: 43 cm

TN-Punton židle

Dřevěná konstrukce, 
dřevěný sedák 
a opěradlo
52x75x49 cm, výška sedu: 46 cm

TN-Split 311 židle

Dřevěná konstrukce, 
dřevěný sedák 
a opěradlo
52x78x56 cm, výška sedu: 46 cm

INDUSTRIÁLNÍ 
a MODERNÍ židle

SKLADEM! 
Do vyprodání 

zásob!

í

50
ks

50
ks



53

VENDÉGLÁTÁS
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RESTAURACE 
Designové židle

SCA-Smilla židle

Masivní bukové nohy, vícevrstvá překliž-
ková skořepina z bukového dřeva
46x82x50 cm, 
výška sedu: 47 cm

PE-Kuadra 1325 židle

Chromovaná kovová konstrukce, 
překližková skořepina, nerezové područky, 
stohovatelná
54x85x59 cm, výška sedu: 46 cm

PE-Malmö 390 židle

Z jasanového dřeva, v černé 
nebo světle šedé barvě, překližková 
skořepina, stohovatelná
51x78x51 cm, výška sedu: 46 cm

20
ks

50
ks

50
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek

Minimalistický
styl, 

moderní 
design

20
ks

50
ks

50
ks

PE-Gliss 904/F židle

Nohy z jasanového dřeva, 
skořepina z technopolymeru, v bílé 
nebo pískové barvě
59,5x76x55,5 cm, výška sedu: 46 cm

PE-Babila 2710/A židle 
Kovové nohy, překližková skořepina, 
čalouněný sedák
48x80x52 cm, 
výška sedu: 48 cm

TI-Laser-V židle

Dřevěná konstrukce, 
plastová skořepina
40x80x43 cm, 
výška sedu: 45 cm
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PE-Babila 2750 židle 

2826RN
Nohy z bukového dřeva, 
plastová skořepina
61x78x57 cm, výška sedu: 47 cm

SCA-Natural Miss B židle 

2800FN
Plastová skořepina, nohy z bukového 
dřeva, 58x77x60 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Natural Zebra židle 

2805FN
Plastová skořepina, nohy z bukového 
dřeva, 48x82x51 cm, 
výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

50
ks
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RESTAURACE
Designové židle

SCA-Natural Chloé židle 

2833
Plastová skořepina, nohy z bukového dřeva
49x83x51 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

SCA-Natural Diva židle 

2815
Plastová skořepina, nohy z bukového dřeva
50x84x53 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

SCA-Natural Ola židle

2115
Plastová skořepina, nohy z bukového dřeva
59x82x54 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 6 k

25
ks

25
ks

25
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Design székek

SCA-Drop Pop židle

2829
kovová konstrukce, čalouněná  
skořepina
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Lisa židle s područkami

2851
kovová konstrukce, čalouněný sedák  
i opěradlo
51x77x56 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Lisa židle

2853-2 
kovová konstrukce, čalouněný sedák 
i opěradlo
51x77x56 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks

SCA-Lady B Pop židle

2698
kovová konstrukce, čalouněná  
skořepina
56x78x58 cm, výška sedu: 45 cm

SCA-Giulia Pop židle

2685
kovová konstrukce, čalouněná  
skořepina
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Alice Pop židle

2673
kovová konstrukce, čalouněná  
skořepina
52x84x51 cm, výška sedu: 51 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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RESTAURACE 
Designové židle

Kreativní
NÁBYTEK!

SCA-Natural Miss B Pop židle

2802
konstrukce z masivního dřeva, 
čalouněná skořepina
58x77x60 cm, výška sedu: 45 cm

SCA-Natural Drop Pop židle 

2829
konstrukce z masivního dřeva, 
čalouněná skořepina
61x80x58 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Natural Giulia Pop židle 

2824
konstrukce z masivního dřeva, 
čalouněná skořepina
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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RESTAURACE
Designové židle

SCA-You židle 

2803
konstrukce z masivního dřeva, 
čalouněná skořepina
61x81x59 cm, výška sedu: 47 cm

SCA-Me zlatá židle  

2808
kovová konstrukce zlaté barvy, 
čalouněná skořepina
57x82x61 cm, výška sedu: 47 cm

SCA-Me židle  

2804
konstrukce z masivního dřeva, 
čalouněná skořepina
57x82x61 cm, výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks



62

BANKETT ÉS KONFERENCIA
Favázas székek

DŘEVĚNÉ
ŽIDLE

Dřevěné židle, které najdete v naší nabídce jsou elegantní  

a současně pohodlné. Výběr tvarů židlí je v současné době 

opravdu široký, konstrukce jsou masivní a odolné. Nabízíme 

rozmanitá řešení pro všechny restaurace. 

PA-Moma SOFT 472H židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
46x83x53 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Miss 49 SF židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x86x55 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

PA-Miss 49 SR židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
60x86x60 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Miss 49 SM křeslo 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
74x83x75 cm, 
výška sedu: 39 cm

PA-Miss 49 SN pohovka 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
142x83x75 cm, 
výška sedu: 39 cm

PA-Miss 49SI barová židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 80 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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RESTAURACE
Dřevěné židle

PA-Opera Casta 49 G židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x86x58 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Oper Boheme 49 ER židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x85x56 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Dafne 49 H židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
54x92x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Woody 47WP židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák 
54x91x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Capua 490 A židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
45x97x53 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Opera Boheme 49 EF židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x85x56 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovatelná: max. 3 ks

PA-Opera 
Boheme 49 EN pohovka 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný 
sedák a  opěradlo
140x81x72 cm, 
výška sedu: 38 cm

PA-Opera  
Boheme 49 EM křeslo 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a  opěradlo
72x81x72 cm, 
výška sedu: 38 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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Favázas székek

PA-Maxim Soft 170 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
43x90x46 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Italia 439 A židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
Dřevěný sedák a  opěradlo
45x83x52 cm, výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks

PA-Italia 439 C židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
45x83x52 cm, výška sedu: 49 cm
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

DOKOALÉ, 
pohodlí, 

EXKLUZÍVNÍ
provedení

PA-Soul Soft 472 židle

konstrukce z bukového dřeva,
čalouněný sedák a opěradlo
45x90x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Lady New 47 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
47x98x55 cm, výška sedu: 49 cm

25
ks

25
ks

25
ks

PA-Carmen 490 D židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
45x97x52 cm, výška sedu: 48 cm
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RESTAURACE
Dřevěné židle

PA-Medaillon 187 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Virginia 276 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Blason 182 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Agatha 270 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Victoria 202 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Elias 266 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Noblesse 207 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Capitol soft 138 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

PA-Astra soft 153 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a  opěradlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 50 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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PA-Eden 121 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
44x82x54 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Odeon 105 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
44x80x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Capitol 129 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
46x83x52 cm, výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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ITALSKÝ 
dizajn, 

JEDINEČNÝ 
tvar

PA-Nob 224 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
50x86x58 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Roald 250 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
55x80x57 cm, výška sedu: 50 cm

PA-Edgar 268 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
52x80x57 cm, výška sedu: 50 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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MA-Sofia  
židle 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a opěradlo
61x82x63 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Sorra 
židle 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a opěradlo
66x82x61 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Alberta  
židle 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a opěradlo
58x85x51 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Oslo 
židle 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a opěradlo
47x85x63 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Tokyo 
židle 

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák 
a opěradlo
54x86x45 cm, 
výška sedu: 45 cm

DV-Irish 
židle 

konstrukce z masivního
dřeva, koženkou ča-
louněný sedák a opěradlo
43,5x101x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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Favázas székek

Maximální 
pohodlí, 

jedinečný 
tvar

DV-K4 
židle  

konstrukce z masivního 
dřeva, koženkou 
čalouněný sedák, 
42x99,5x48 cm, 
výška sedu: 47 cm

DV-Dávid 
židle  

konstrukce z 
masivního dřeva, 
čalouněný sedák
41x96x46 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Pisa quadra 
404 Q židle  

konstrukce 
z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x82x47 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Venezia 
42 A židle  

konstrukce 
z bukového dřeva, 
sedák s výpletem
43x82x46 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Roby 451 
židle  

konstrukce z 
bukového dřeva, 
skládací
43x78x44 cm, 
výška sedu: 46 cm

PA-Pisa 
404 židle  

konstrukce 
z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x82x47 cm, 
výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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SL-Nexton 131 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
46x87x52 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Minore 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
46x88x53 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Nexton 233 židle s područkami

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo, područky
46x87x52 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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Dřevěné židle

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

SL-Hilda 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
42x94x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Héra 831 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
42x87x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Júnó 831 židle

konstrukce z bukového 
dřeva, čalouněný sedák
42x87x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Panna židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
40x95x38 cm, 
výška sedu: 45 cm

SE-Micra židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
42x83x39 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Linda židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
42x95,5x40 cm, 
výška sedu: 45 cm

SE-Betti židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
42x104x43 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Berta židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
43x100x42 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

SE-Leo židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
50x91x44 cm, 
výška sedu: 48 cm
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RESTAURACE
Dřevěné židle

PA-Ariston 111 szék 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
68x96x48 cm, výška sedu: 46 cm

PA-York 446B židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
dřevěný sedák a opěradlo
44x84x46 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Cueno židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x85x46 cm, výška sedu: 49 cm

PA-America 491 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
dřevěný sedák a opěradlo
46x87x50 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Soko-472D židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
dřevěný sedák a opěradlo
44x90x50 cm, výška sedu: 45 cm

PA-Milano 47C židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
dřevěný sedák a opěradlo
43x84x50 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Lory 415 židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x94x44 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Roma 42L židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x90x49 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Biella 481B židle 

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
42x86x46 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
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25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
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SL-Arton 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
47x94x59 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Arton 233 židle s područkami

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo, 
područky, 60x94x59 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Firenze 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
49x98x59 cm, 
výška sedu: 51 cm

SL-Berry 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
47x91x51 cm, 
výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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Dřevěné židle

Elegantní a 
pohodlné 

tvary 

SL-Lille 132 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
45x84x48 cm, 
výška sedu: 45 cm

SL-Capriccio 133 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
53x95x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SL-Capriccio 233 židle s područkami

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
53x95x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SL-Rondo 231 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
59x80x59 cm, výška sedu: 44 cm

Sl-Rondo 221 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
Dřevěný sedák a opěradlo
59x80x59 cm, výška sedu: 44 cm

SL-Yelu 831 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
43x78x48 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Xandar 121 židle

konstrukce z bukového dřeva, 
dřevěný sedák a opěradlo
49x88x45 cm, 
výška sedu: 47 cm

25
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PLASTOVÉ
INTERIÉROVÉ ŽIDLE

SCA-Jenny židle 

Polypropylenová židle, 
nohy z eloxovaného hliníku
49x85x47 cm, 
výška sedu: 47 cm

SCA-Lisa Techno židle 

Polypropylenová židle, 
nohy z eloxovaného hliníku
51x76x54 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Diva židle 

Sedák z technopolymeru ze skleněných vláken, 
opěradlo z polykarbonátu, 
hliníkové nohy, 46x83x53 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-LADY B židle 

Sedák z technopolymeru ze skleněných vláken, 
opěradlo z polykarbonátu, hliníkové nohy
56x78x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Miss B Antishock židle

Skořepina z polykarbonátu, 
chromované nohy
58x77x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Giulia 2684 židle

Skořepina z polykarbonátu, 
chromované nohy
61x78x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Drop 2682 židle 

Plastová skořepina z technopolymeru, 
chromované nohy, 
61x78x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Mannequin 2660 židle 

Plastová skořepina z polypropylenu, 
chromované nohy
45x90x52 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Zebra Bicolore 2611 židle 

Plastová skořepina z polypropylenu, 
chromované nohy
46x83x53 cm, 
výška sedu: 46 cm

6 ks / balení

12
ks

6 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks

4 ks / balení

12
ks
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ŽIDLE
S KOVOVOU KONSTRUKCÍ



83

RESTAURACE
Kovové židle

Mimo zajištění stability a funkčnosti našich kovových židlí,  

se vždy snažíme i o moderní formu a tvar. Naše kovové  

židle dokonale zapadnou do moderních interiérů. 

Ax-Téva křeslo

Kovová 
konstrukce, 
zúžené nohy,  
čalouněný sedák 
a opěradlo 
40x80x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

Ax-Béta křeslo 

Kovová konstrukce, 
čalouněný sedák 
a opěradlo 
54x93x46 cm, 
výška sedu: 45 cm

Ax-Béta židle

Kovová 
konstrukce, 
čalouněný sedák 
a opěradlo 
z překližky
40x80x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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BAROVÉ ŽIDLE

SCA-Natural Zebra Pop barová židle

2812 - Dřevěná konstrukce, čalouněný 
sedák a opěradlo
48x114x50 cm, výška sedu: 78 cm

20
ks

TN-150 311 barová židle

0746104 – Konstrukce z bukového dře-
va, dřevěný sedák a opěradlo
47x109x40 cm, výška sedu: 76 cm

20
ks

PA-Moma Soft 472 HI barová židle  

Konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák a opěradlo
46x99x52 cm, výška sedu: 80 cm

20
ks

TN-Banana 131 barová židle 

Konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák
46x107x47 cm, výška sedu: 76 cm

20
ks

20
ks

PA-Silla 472 AI barová židle 

Konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák 
46x105x52 cm, výška sedu: 80 cm

20
ks

PA-Venezia 42 AI barová židle 

Konstrukce z bukového dřeva, 
čalouněný sedák 
42x109x47 cm, výška sedu: 81 cm

20
ks

TI-Laser V barová židle

Dřevěná konstrukce, plastový sedák 
41x118x41 cm, 
výška sedu: 74 cm

20
ks

SCA-Lisa techno barová židle

Dřevěná konstrukce, plastový sedák 
52x98x50 cm, 
výška sedu: 75 cm

20
ks

SCA-Natural Divo barová židle

Dřevěná konstrukce, plastový sedák 
52x95x49 cm, 
výška sedu: 75 cm
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RESTAURACE
Barové židle

SCA-Zebra Pop H80 barová židle

Kovová konstrukce, 
čalouněná koženkou
51x116x53 cm, výška sedu: 80 cm

SCA- barová židle 

kovová konstrukce z jekloviny, 
čalouněný sedák
41x80x40 cm, výška sedu: 80 cm

B12 barová židle, B11 barová židle 

kovová konstrukce z jekloviny, čalouněný sedák
35x82x35 cm, výška sedu: 82 cm 
35x65x35 cm, výška sedu: 65 cm

Levente barová židle 

Kovaná konstrukce, 
čalouněný sedák
48x106x40 cm, výška sedu: 82 cm

SCA-Day H.82 barová židle

Kovová konstrukce, sedák 
z polykarbonátu, 40x83x27 cm, 
výška sedu: 78 cm

TN-Again 006 barová židle

Dřevěná konstrukce, 
dřevěný sedák a opěradlo
55x107x54 cm, výška sedu: 77 cm

TN-Merano 311 barová židle

Dřevěná konstrukce, 
dřevěný sedák a opěradlo
49x99x47 cm, výška sedu: 78 cm

PE-Dome 268 barová židle

Plastová barová židle 
bez opěradla
43x76x42 cm, výška sedu: 76 cm 

SCA-Frog Stool  barová židle

2812, Kovová konstrukce, 
plastový sedák
48x114x50 cm, výška sedu: 78 cm

20
ks

20
ks

10
ks

10
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks
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EXTERIÉROVÉ
ŽIDLE

TI-Neptun židle 

Hliníková konstrukce, 
plastový sedák a opěradlo
54x82x44 cm, 
výška sedu: 45 cm

TI-Louise židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
na výběr z několika barev, 
52x84x41 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

TI-Specto židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, na výběr z něko-
lika barev, 46x80x44 cm, výška sedu: 
45 cm, stohovatelná: max. 10 ks

TI-Stella židle 

Nohy z eloxovaného hliníku, 
plastová skořepina na výběr z něko-
lika barev, 56x84x48 cm, výška sedu: 
45 cm. Stohovatelná: max. 10 ks

TI-Sole židle 

Nohy z eloxovaného hliníku, 
plastová skořepina na výběr z několika 
barev, 58x84x54 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

TI-Orient židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
na výběr z několika barev
47x83x40 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

TI-Rotus židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
na výběr z několika barev
47x83x40 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

TI-Mars židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, na výběr  
z několika barev, 58x79x58 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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Odolné 
vůči 

UV záření, 
snadná údržba

RESTAURACE
Exteriérové židle

Všechny naše exteriérové židle mají povrch, který odolává UV záření i povětr-

nostním podmínkám. To zaručuje jejich dlouhodobou životnost. Mimo moderních 

a klasických plastových židlí, vyztužených skleněnými vlákny, nabízíme i elegant-

ní polyratanové židle s hliníkovou konstrukcí. 



SCA-Sunset židle s područkami

Plastová židle, 
područky
61x82x59 cm, 
výška sedu: 47 cm

WW-Sedna židle

0662220 – Hliníková konstrukce, 
textilní čalounění na sedáku a 
opěradle, 44x88x46 cm, výška 
sedu: 46 cm 
Stohovatelná: max. 8 ks

SCA-Ginevra židle s područkami

Plastová židle, 
područky
57x86x56 cm, 
výška sedu: 47 cm

WW-Nestor židle

0662063 –Hliníková konstrukce, 
Dřevěný sedák a opěradlo
48x88x47 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

Odolné 
povětrnostním 

podmínkám

RESTAURACE
Exteriérové židle

90

50
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50
ks

50
ks

50
ks
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Exteriérové židle
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SCA-Sirio židle 

2319 (61) – Plastová kompozitní židle vyz-
tužená skleněnými vlákny, UV odolná
86x86x50 cm, výška sedu: 50 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

SCA-Super Jenny židle 

2085 –Plastová kompozitní židle vyz-
tužená skleněnými vlákny, UV odolná
58x90x64 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

SCA-Gio židle 

2315 (81) – Plastová kompozitní židle 
vyztužená skleněnými vlákny, UV 
odolná 49x84x50 cm, výška sedu:  
47 cm, stohovatelná: max. 8 ks

SCA-Colette židle 

2283 (62) – Plastová kompozitní židle vyz-
tužená skleněnými vlákny, UV odolná
47x85x47 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 6 ks

12
ks

12
ks

12
ks

12
ks
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ODOLNÉ 

POVĚTRNOSTNÍM 

PODMÍNKÁM

RESTAURACE
Exteriérové židle

SCA-Lisa Filo  
židle

Kovová konstrukce, 
sedák s výpletem

52x78x60 cm, 
výška sedu: 45 cm

Stohovatelná.

SCA-Lisa Filo 
židle s područkami

Kovová konstrukce, 
sedák s výpletem, 

područky
52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

SCA-Lisa Club 
židle

Kovová konstrukce, 
plastový sedák 

a opěradlo  s výpletem
52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

SCA-Lisa Club 
židle s područkami

Kovová konstrukce, 
plastový sedák 

a opěradlo  s výpletem, 
područky, 52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

12
ks

12
ks

12
ks

12
ks
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RESTAURACE
Exteriérové židle

SCA-Lady B  
židle

Kovová konstrukce, 
plastový sedák 
a opěradlo 
58x78x56 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

SCA-Lady B A slitta 
židle

Kovová konstrukce, 
plastový sedák 
a opěradlo 
61x78x57 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná.

SCA-Summer  
židle s područkami

Kovová konstrukce, 
kovový sedák 
a opěradlo 
55x80x57 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovatelná.

SCA-Summer  
židle

Kovová konstrukce, 
kovový sedák 
a opěradlo 
57x80x52 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovatelná.

12
ks

12
ks

12
ks

12
ks
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RESTAURACE
Exteriérové židle

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

NA-Regina židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená sk-
leněnými vlákny, kovové trubkové nohy
46,5x86x58,5 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

NA-Riva Bistrot židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

NA-Riva židle s područkami 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, područky
58,5x86x55 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

NA-Dama židle s područkami 

Plastová kompozitní židle vyztužená sk-
leněnými vlákny, kovové trubkové nohy
61x86x58,5 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 5 ks
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MODERNÍ 
EXTERIÉROVÝ 

DESIGN

RESTAURACE
Exteriérové židle

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

NA-Bora židle s područkami 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, UV odolná
58,5x86x55 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

NA-Zac Classic židle

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, UV odolná,  
skladacia, 45x84,5x51,5 cm, 
výška sedu: 48,5 cm

NA-Bora Bistrot židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, UV odolná
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

NA-Costa Bistrot židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, UV odolná
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovatelná: max. 5 ks
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RESTAURACE
Exteriérové židle

Na-Musa židle s područkami 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
zesílená konstrukce, která zaručuje velkou 
stabilitu, nosnost a dlouhou životnost. 
50x82,5x50 cm, 
výška sedu: 51,5 cm

Na-Trill židle 
Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, zesílená konstrukce, 
která zaručuje velkou stabilitu, nosnost a 
dlouhou životnost.
53,5x82,5x53,5 cm, 
výška sedu: 47,5 cm 

Na-Erika židle 
Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, zesílená konstrukce, 
která zaručuje velkou stabilitu, nosnost a 
dlouhou životnost. 55x86x51 cm, 
výška sedu: 44 cm
Stohovatelná. 

Na-Gardenia židle 
Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
zesílená konstrukce, která zaručuje 
velkou stabilitu, nosnost a dlouhou život-
nost. 59x86x56 cm, 
výška sedu: 47 cm

Sortiment nábytku navrženého italskými desig-

néry nabízí kompletní výběr židlí pro vybavení 

restauračních zařízení. V nabídce najdete baro-

vé židle, židle s područkami nebo bez.  

K dispozici jsou v 7 barvách s matným povr-

chem. Nábytkové sestavy jsou stohovatelné, což 

pomáhá šetřit místo. 

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

Na-Trill barová židle 
Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, 
zesílená konstrukce, která zaručuje 
velkou stabilitu, nosnost a dlouhou život-
nost. 53,5x82,5x53,5 cm, 
výška sedu: 58,5 cm

Na-Trill Bistrot židle 

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, zesílená konst-
rukce, která zaručuje velkou stabili-
tu, nosnost a dlouhou životnost.
50x82,5x50 cm, 
výška sedu: 51,5 cm



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

98

NEW YORK CAFE I Szolnok
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RESTAURACE
Exteriérové židle

NA-Ninfea Relax židle 

Nohy z eloxovaného hliníku, 
plastová skořepina
82x74x69 cm, 
výška sedu: 41 cm

NA-Darsena židle

Plastová kompozitní židle vyztužená skl. vlákny, 
skládací, za příplatek podhlavník
59x113x63 cm, 
výška sedu: 44,5cm

NA-Net relax židle

Plastová kompozitní židle vyztužená skleněný-
mi vlákny, UV odolná, matné provedení
67x86x71 cm, výška sedu: 41 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

NA-Bit židle

Plastová kompozitní židle vyztužená skle- 
něnými vlákny, UV odolná, matné provedení
52x84x55 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

NA-Aria židle 

Plastový sedák a opěradlo, 
poduška se objednává zvlášť
70,5x84x71 cm, 
výška sedu: 43 cm

MODERNÍ 
design, 

PASTELOVÉ 
barvy

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks

NA-Net židle

Plastová kompozitní židle vyztužená skle- 
něnými vlákny, UV odolná, matné provedení
60x80x59 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 4 ks
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NV-ASPEN židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
46x82x51 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

NV-PANO židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
46x82x51 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

NV-BERMO židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
46x81x51 cm, 
výška sedu: 43 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

NV-NICE RATTAN židle

Plastová konstrukce, plastový sedák 
a opěradlo, ratanové provedení
44x88x59 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

RESTAURACE
Exteriérové židle

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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NV-CASTELLO židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
55x82x58 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

NV-ROYAL židle

Exteriérová celoplastová židle, 
UV odolná
Stohovatelná: max. 10 ks.
55x82x58 cm, 
výška sedu: 46 cm

NV-SUNSET židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
57x84x57 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

NV-REGNUM židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
58x82x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

Odolává 
vůči 

UV záření

NV-SEGINUS židle

Exteriérová celoplastová 
židle, UV odolná
58x82x54 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

RESTAURACE
Exteriérové židle

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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WW-Spring de Luxe 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, chromované  
koncovky noh, plochý plastový výplet,
41x91x39 cm, 
výška sedu: 43 cm

WW-Oberon 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, plochý 
plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť
44x82x42 cm, výška sedu: 43 cm

WW-Janus 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, textilní sedák 
a opěradlo, Stohovatelná: max. 8 ks
43x84x41 cm, 
výška sedu: 46 cm

WW-Apollo
židle s područkami

Hliníková konstrukce, chromované  
koncovky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť 
43x80x41 cm, výška sedu: 46 cm

WW-Cana 
židle

Hliníková konstrukce, 
textilní sedák a opěradlo 
Stohovatelná: max. 8 ks
43x84x41 cm, výška sedu: 46 cm

WW-Magnum 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, chromované  
koncovky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť 
44x84x38 cm, výška sedu: 45 cm

RESTAURACE
Exteriérové židle

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks
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WW-Adrianna 
židle s područkami

Plastová kompozitní židle vyztužená 
skleněnými vlákny, stohovatelná.
51x78x49 cm, výška sedu: 47 cm

WW-Orcus 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
textilní sedák a opěradlo
51x78x49 cm, výška sedu: 47 cm

WW-Triton 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
textilní sedák a opěradlo
44x87x45 cm, výška sedu: 45 cm

WW-Orion 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
textilní sedák, s poduškou
47x88x42 cm, výška sedu: 43 cm

WW-Verona
židle s područkami

Plastová kompozitní židle vyztužená skleněnými 
vlákny, stohovatelná.
51x78x49 cm, výška sedu: 47 cm

WW-Nestor 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
Dřevěný sedák a opěradlo.
44x87x45 cm, výška sedu: 46 cm

WW-Varuna 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
textilní sedák, s poduškou
51x88x49 cm, výška sedu: 47 cm

WW-Tina 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, plochý plastový 
výplet, poduška se objednává zvlášť
44x80x41 cm, výška sedu: 44 cm

WW-Kerberos 
židle s područkami

Hliníková konstrukce, 
sedák a opěradlo z polyratanu
44x87x45 cm, výška sedu: 45 cm

RESTAURACE
Exteriérové židle

50
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SCA-Lucrezia 2322 židle

Polypropylenová konstrukce vyztužená skleněnými 
vlákny, povrch sedáku a opěradla 
s ratanovým výpletem., 57x88x56 cm,  
výška sedu: 47 cm. Stohovatelná: max. 4 ks

SCA-Lucrezia 2323 židle

Polypropylenová konstrukce vyztužená skleněný-
mi vlákny, povrch sedáku a opěradla s ratanovým 
výpletem.48x88x56 cm, výška sedu: 47 cm, Stoho-
vatelná: max. 6 ks

12
ks

12
ks

12
ks

SCA-Olimpia trend 2635 židle

Polypropylenová konstrukce vyztužená skleně- 
nými vlákny, povrch sedáku a opěradla 
s ratanovým výpletem. 51x87x54 cm, 
výška sedu: 45 cm. Stohovatelná: max. 8 ks
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RESTAURACE
Exteriérové židle

SCA-Maxima 2321 židle

Polypropylenová konstrukce vyztužená sk-
leněnými vlákny, povrch sedáku a opěradla s 
ratanovým výpletem.
72x83x60 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 12 ks

WW-Saturn židle

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť
44x87x42 cm, 
výška sedu: 43 cm

WW-Juno židle

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť
43x90x41 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovatelná: max. 8 ks

WW-Mars židle

Hliníková konstrukce, područky 
z teakového dřeva,  plochý plastový 
výplet, poduška se objednává zvlášť
45x87x39 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 10 ks

WW-Viking židle

Hliníková konstrukce, chromované kon-
covky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť
44x88x43 cm, 
výška sedu: 45 cm

WW-Palma židle

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet,
poduška se objednává zvlášť
44x77x42 cm, výška sedu: 43 cm
Stohovatelná: max. 5 ks

12
ks

SCA-Olimpia trend 2279 židle

Polypropylenová konstrukce vyztužená  

skleněnými vlákny, povrch sedáku 
a opěradla s ratanovým výpletem.
61x82x55 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovatelná: max. 4 ks

50
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50
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50
ks

50
ks
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WW-Siesta de Luxe wellness lehátko

Hliníková konstrukce, chromované koncovky noh, plochý plastový výplet, 
polohovatelné opěradlo, poduška a stolík  se objednávají zvlášť
63x40x200 cm, výška sedu:  40 cm, Stohovateľné: max. 6 ks

WW-Siesta wellness lehátko

Hliníková konstrukce, chromované koncovky noh, plochý plastový 
výplet, polohovatelné opěradlo, poduška a stolík  se objednávají zvlášť
58x40x200 cm, výška sedu: 37 cm

12
ks

12
ks
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WW-Lexus stůl

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový 
výplet, se stolovým plátem, 
160x113x80 cm

WW-Inca barová židle

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
35x79x35 cm, výška sedu: 79 cm

WW-Inca L barová židle 

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
35x105x35 cm, výška sedu: 79 cm

WW-Silvia křeslo

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
83x76x80 cm, výška sedu: 50 cm

WW-Andrea křeslo

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
70x83x78 cm, výška sedu: 45 cm

WW-Silvia pohovka

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
140x76x80 cm, výška sedu: 50 cm

WW-Andrea pohovka

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
poduška se objednává zvlášť
147x83x78 cm, výška sedu: 45 cm

WW-Lexus Lounge stůl

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
se stolovým plátem
120x50x80 cm

WW-Andrea stůl

Hliníková konstrukce, chromované 
koncovky noh, plochý plastový výplet, 
se stolovým plátem, 90x50x60 cm

25
ks

25
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25
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RESTAURACE
Exteriérové židle
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STOLY
S KOVOVOU 
KONSTRUKCÍ
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RESTAURACE
Stoly s kovovou konstrukcí

A220/K podnož stolu   

Vhodná pro čtvercovou desku stolu 
s rozměrem 80x80 cm. Podnož je z 
ocelové trubkové konstrukce opatřené 
elektrostaticky nanášenou práškovou 
barvou, chromované 
koncovky noh. Výška 75 cm.

A220 podnož stolu   

Vhodná pro obdélníkovou nebo oválnou 
desku stolu s rozměrem 120x80 cm. 
Podnož je z ocelové trubkové konstrukce 
opatřené elektrostaticky nanášenou 
práškovou farbou, chromované koncovky noh. 
Výška 75 cm.

Levente podnož stolu  

Kovaná konstrukce, vhodná 
pro čtvercovou desku stolu 
s rozměrem 
80x80 cm nebo kruhovou 
s průměrem 80 cm, 
průměr 80x75 cm

A214/K podnož stolu  

Vhodná pro čtvercovou desku stolu s 
rozměrem 80x80 cm. Podnož je z ocelové 
trubkové konstrukce opatřené elektros-
taticky nanášenou práškovou barvou, 
chromované koncovky noh. 
Výška 75 cm.

A214 podnož stolu  

Vhodná pro obdélníkovou nebo oválnou des-
ku stolu s rozměrem 120x80 cm. Podnož je z 
ocelové trubkové konstrukce opatřené elekt-
rostaticky nanášenou práškovou barvou, 
chromované koncovky noh. Výška 75 cm.

BÉTA stůl  

Konstrukce z ocelové trubkové konstrukce 
s průměrem 18mm, plastové 
koncovky, 18 mm zaoblený 
laminovaný stolový plát, 
ABS hrany
135x75x90 cm

SCA-NEMO stůl  

dostupný max. 
s plátem 80x80 cm, 
hliníková konstrukce
Výška: 75 cm

PE-LUNAR stůl  

Kovová konstrukce, 
max. s plátem 80x80 cm.
Výška: 75 cm

SCA-MIRTO stůl  

S plátem 80x80 cm, 
konstrukce barvená 
kovová jeklovina 
Výška: 75 cm

Stoly do restaurací jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám stravování. 

Proto jsou naše kovové stoly, určené pro 4-6 sob, vyráběny se čtvercovou,  

obdélníkovou, oválnou nebo kruhovou deskou stolu a ocelovou konstrukcí.

5
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50
ks

20
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20
ks
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DŘEVĚNÉ
STOLY

Dřevěné stoly jsou určené výhradně do interiérů. Jsou vhodné do restaurací, 

hotelů, cukráren i kaváren. Desky stolů je možné přizpůsobit Vašim požadav-

kům, nohy jsou z masivního bukového dřeva, díky tomu je zaručena jejich 

maximální stabilita. 
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RESTAURACE
Dřevěné stoly

TN-Trapet stůl 

Laminovaný stolový plát, 
nohy z bukového masivu
160/220x76x90 cm

TN-Stockholm stůl 

Laminovaný stolový plát, 
nohy z bukového masivu
160x76x90 cm

SE-Panna stůl 

Laminovaný stolový plát, nohy 
z bukového masivu, rozkládací
160/200x78x80 cm

SE-Linda stůl 

Laminovaný stolový plát, nohy 
z bukového masivu, rozkládací
160/200x78x80 cm

TN-Jylland stůl 

Laminovaný stolový plát, 
nohy z bukového masivu
160x76x90 cm

SE-Miki stůl 

Laminovaný stolový plát, nohy 
z bukového masivu, rozkládací
110/200x78x75 cm
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EXTERIÉROVÉ
STOLY
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NA-Loto Relax 60 stůl 
Hliníková konstrukce,
Vysokotlaký HPL plát
60x42x60 cm

NA-Aria 60 stůl 
Plastový plát i konstrukce
60x42x60 cm

NA-Aria 100 stůl 
Plastový plát i konstrukce
100x42x60 cm

3
ks

3
ks

3
ks



RESTAURACE
Exteriérové stoly

Nákupem našich exteriérových stolů v setech nebo sladěním s našimi exte- 

riérovými židlemi, vytvoříte hostům mimořádné prostředí. Stoly mají moderní 

barevné provedení, jsou stohovatelné nebo skládací, odolávají UV záření i povětr-

nostním vlivům. 

113

NA-Step stůl

Plastový stůl z polymeru vyztuženého 
skleněnými vlákny, UV odolný.  
Ø 60,5 x76,5 cm

5
ks

5
ks

5
ks

NA-Clip stůl

Plastový stůl z polymeru vyztuženého 
skleněnými vlákny, UV odolný. 
80x75x80 cm

NA-Spritz stůl

Plastový stůl z polymeru vyztuženého 
skleněnými vlákny, UV odolný.    
Ø 60x76,5 cm
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Odolné 
vůči 

UV záření

SCA-Tavolone 170x100 cm

1886 (70)
Polypropylenový stolový plát, 
čtvercové hliníkové nohy (8x8 cm), 
skládací
170x75x110 cm

SCA-Sovrapponibile 70x70 cm

2187
Polypropylenový stolový plát, 
nohy z eloxovaného hliníku, 
stohovatelný
70x75x70 cm

SCA-Orazio stůl 70x70 cm

2189 (81)
Skleněnými vlákny vyztužený 
plastový stůl, nohy s ratanovým 
výpletem
70x75x70 cm

5
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5
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5
ks
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SCA-Olimpo 80x80 cm

2197 (11)
Polypropylenový stolový plát, nohy z eloxovaného 
hliníku, skládací
80x73x80 cm

SCA-Ribalto Top 140x80 cm

2146
Polypropylenový stolový plát, nohy z eloxovaného 
hliníku, skládací
140x73x80 cm

5
ks

5
ks
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PE-Ypsilon 4790 

Hliníková podnož, vhodná 
pro max. 60x60 cm 
desku stolu
Ø60x73 cm

PE-Liberty 4230 

černá barvená konstrukce, 
vhodná pro max. 100x100 cm 
desku stolu
Ø60x73 cm

PE-Ypsilon 4794 

hliníková barová podnož, 
vhodná pro max. 60x60 cm 
desku stolu
Ø60x110 cm

PE-Liberty 4220  

černá barvená konstrukce, 
vhodná pro max. 150x190 cm 
desku stolu
76x73x46 cm

PE-Inox 4424-AC 

Konstrukce z nerezové oceli s leštěným 
povrchem, vhodná pro max. 70x70 cm 
desku stolu
40x110x40 cm

PE-Inox 4421-AC 

Konstrukce z nerezové oceli s leštěným 
povrchem, vhodná pro max. 90x90 cm 
desku stolu
40x73x40 cm

Podnože jsou vyráběny v různých stylech a tvarech.  

Díky tomu jsou vhodné pro různé události a akce jakéhokoliv druhu. PODNOŽE 
STOLŮ

20
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20
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20
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20
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20
ks

20
ks
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RESTAURACE
Podnože stolů

AB-01 podnož stolu 

Ocelová noha z trubkového profilu, kruhový  
podstavec, stolový plát max.80x80 cm nebo  
s průměrem 80 cm, 
Ø60x75x45 cm

AB-02 podnož stolu  

Ocelová noha z trubkového profilu, kruhový 
podstavec, stolový plát max.80x80 cm nebo  
s průměrem 80 cm
Ø60x110x45 cm

AB-08 podnož stolu  

Ocelová noha z uzavřeného profilu, čtvercový 
podstavec, stolový plát max. 80x80 cm nebo
s průměrem 80 cm
45x120x45 cm

AB-10 podnož stolu  

Ocelové nohy z uzavřeného profilu, 
obdélníkový podstavec, 
stolový plát max. 120x60 cm
120x110x60 cm

AB-09 podnož stolu  

Ocelové nohy z uzavřeného profilu, obdélní-
kový podstavec, 
stolový plát max. 120x60 cm
120x75x60 cm

AB-07 podnož stolu  

Ocelová noha z uzavřeného profilu, čtvercový 
podstavec, stolový plát max.80x80 cm nebo  
s průměrem 80 cm
45x75x45 cm
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W
W-K-04000H W

W-K-04080H

WW-K-04080

W
W-K-04040H
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RESTAURACE
Podnože stolů

WW-T-04000 podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.80x80 cm nebo 
s průměrem 80 cm
Ø40x72 cm

WW-T-04040H podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.70x70 cm nebo 
s průměrem 70 cm
40x108x72 cm

WW-T-04040 podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.80x80 cm nebo 
s průměrem 80 cm
40x72x40 cm

WW-T-04080H podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.120x70 cm 
nebo oválný plát 120x80 cm
75x108x40 cm

WW-T-04080 podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.120x80 cm 
nebo oválný plát 120x80 cm
75x72x40 cm

WW-T-04000H podnož stolu 

Vhodný stolový plát max.70x70 cm nebo 
s průměrem 70 cm
Ø40x108 cm
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WELLNESS
NÁBYTEK

Plážová lehátka COMFORT a SUNLIGHT jsou primárně určena na oddech  

a relaxování po koupání nebo při opalování. Jsou nastavitelné ve dvou polohách, 

buď v poloze vsedě nebo vleže. Je-li opěradlo ve vzpřímené poloze, je lehátko 

nastaveno do polohy vsedě, je usnadněno vstávání. Je-li opěradlo sklopeno,  

zdvihne se podpora nohou. Sklopení opěradla umožňuje snazší přemísťování  

a skladování.  

Pružný 
antibakteriální 

potah propouští 
vodu i vzduch

Comfort wellness lehátko

Elektrostaticky nanášená prášková barva,  
kovová konstrukce, odolné vůči 
UV-záření, antibakteriální potah, 
vhodné na tvrdé povrchy.
70x103x202 cm, 
výška sedu: 36 cm
3-letá záruka na konstrukci

Antibakteriální potah

Barvené polyesterovou barvou

3-letá záruka na konstrukci

Barva odolná odolná vůči UV-záření

Produšný a vodopropustný materiál

Recyklovatelné

50
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

Sunlight wellness lehátko

Elektrostaticky nanášená prášková  barva,
kovová konstrukce, odolné vůči 
UV-záření, antibakteriální potah, 
vhodné na měkké nezpevněné povrchy.
70x88x197 cm, 
výška sedu: 36 cm
3-letá záruka na konstrukci

Antibakteriální potah

Barvené polyesterovou barvou

3-letá záruka na konstrukci

Barva odolná odolná vůči UV-záření

Produšný a vodopropustný materiál

Recyklovatelné

50
ks
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KLASICKÝ 
tvar

Emotion wellness lehátko

Elektrostaticky nanášená prášková barva,
kovová konstrukce odolná vůči UV-záření, 
antibakteriální potah, 
dřevěné područky 61x96x192 cm, 
výška sedu: 30 cm, 3-letá záruka na konstrukci

Klasický typ, dřevěné područky zvyšují úroveň 
komfortu. Robustní masivní konstrukce, 
sklápěcí a polohovatelné opěradlo

- konstrukce z jekloviny

- dřevěné područky dostupné ve 3 barvách

- opěradlo skládací, usnadní skladování 
a přesun

- područky z borovicového dřeva, dostupné 
ve 3 barvách

Na dřevěné prvky je 1-letá záruka!

50
ks
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TI-MARIS wellness lehátko

Plastová konstrukce, plastová ložná 
plocha, polohovatelné opěradlo 
74x186x28 cm

NA-Alfa wellness lehátko

Plastová konstrukce, textilní potah,  
možnost doobjednat stínítko proti slunci
71x85x195 cm, výška sedu.: 30 cm

TI-MARE wellness lehátko

Plastová konstrukce, textilní potah, 
polohovatelné opěradlo 
74x186x28 cm

10
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GALILEO servírovací stůl

Pevná plastová konstrukce, 
4 kolečka, skryté zásuvky po 
stranách, rozměr plátu 
84x60 cm, výška 76 cm, 
hmotnost 7 kg. Vhodný 
k lehátkům: Nettuno, Eden, 
Alfa. Volitelné barvy: bílá, 
antracitová, kávově hnědá, 
tmavě zelená, holubí šedá

CIRCLE servírovací stůl

Rozměr plátu: 
Ø45x1 cm, 
výška 50 cm, 
elektrostaticky práškovaná 
konstrukce, stolový plát 
z kompaktní desky, 
vhodný k lehátkům: 
Comfort, Sunlight, 
Sinewave

10
ks

10
ks
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LEHKÁ 
konstrukce

RESTAURACE
Wellness nábytek

Kovové servírovací stolky mají pozinkovanou konstrukci a dodatečnou  

povrchovou úpravu, vhodnou i do exteriéru. Díky tomu je možné poskytnout  

na ALEX wellness nábytek 3 letou záruku. Kompaktní deska stolu má dlouhou 

životnost v exteriéru i ve vlhkém prostředí. 

OBLONG servírovací stůl

Rozměr plátu: 40x55 cm, 
výška 65 cm, elektrostaticky 
práškovaná konstrukce, 
stolový plát z kompaktní desky, 
vhodný k lehátkům: 
Contrast, Cadillac 1

SQUARE LINE servírovací stůl

Rozměry plátu: 55x55 cm, 
výška 50 cm, elektrostaticky 
práškovaná konstrukce, 
stolový plát z kompaktní desky, 
vhodný k lehátkům: 
Relax, Contrast, Cadillac 2

RODI servírovací stůl

Plastový plát i nohy, protismykové 
podnože, stohovatelný,
Rozměr plátu: 46x46 cm, 
výška 40 cm, váha: 2,3 ks, 
vhodný k lehátkům: Achille, 
Tropico, Omega. 
Volitelné barvy: bílá, antracitová, 
kávově hnědá, tmavě zelená

SQUARE BOWS servírovací stůl

Rozměr plátu: 
55x55 cm, 
výška 50 cm, 
elektrostaticky 
práškovaná konstrukce, 
stolový plát z kompaktní desky, 
vhodný k lehátkům: 
Relax, Fixwave, Cadillac 1

10
ks

10
ks

10
ks

10
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

Kovové šatní skříňky jsou vyráběny z prvotřídní-

ho ocelového plechu, opatřeného elektrostaticky 

nanášenou práškovou barvou. Ve dvířkách jsou 

umístěny ventilační otvory. Skříňky jsou opatřeny 

cylindrickými zámky se dvěma klíči. Dvířka jsou  

vybaveny profilovou výztuží, která brání roztažení. 

Dále jsou opatřeny silikonovými podložkami, které 

redukují hlasité nárazy. Háček umožňuje zavěsit  

tašku nebo kabát, případně ramínko. Skříňky jsou 

dostupné ve světle šedém provedení RAL 7035.

FITT jednostranná lavička
OTB-UF-150-175-41

pro 4 osoby

8 háčků

150x175x41 cm

POHODLÍ 
DO ŠATEN, 

variabilní
prvky
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RESTAURACE
Wellness nábytek

Kompletní sortiment najdete na www.alexnabytek.cz

Zkrácená
dodací lhůta!

METILLA ŠATNÍ SKŘÍŇ 
s dělenými dvířky 
6 místná, kovová
90x180x50 cm
5165SO-300/3-6

FITT ŠATNÍ SKŘÍŇ
se Z-dvířky 
4 místná, laminovaná,  
82x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL

METILLA ŠATNÍ SKŘÍŇ
se Z-dvířky 
4 místná, kovová
80x180x50 cm
5165SO-400/2-4

FITT-30 ŠATNÍ SKŘÍŇ
s vysokými dvířky

2 místná, laminovaná 
62x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL

METILLA ŠATNÍ SKŘÍŇ
s vysokými dvířky

2 místná, kovová 
60x180x50 cm
5165SO-300/2

FITT-30 ŠATNÍ SKŘÍŇ 
s dělenými dvířky 
6 místná, laminovaná 
92x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL
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LOUNGE
NÁBYTEK

KOMFORTNÍ
A

VARIABILNÍ

Prvky z řady Vital jsou vhodné do chodeb, jídelen i hal. Čalouněné  

lavičky Vital mohou být dle potřeby doplněny sedákem anebo stolkem. 

VITAL SESTAVA

VITAL sedátko
Rozměr: Ø54x39 cm 
Kód produktu: 
VGMB-05-05-1

VITAL lavička ))
vnitřní - vnější oblouk
Rozměr: 153x56X42 cm
Kód produktu: VGMB-05-03-01

VITAL lavička )(
2 vnitřní oblouky
Rozměr: 153x56X42 cm
Kód produktu: VGMB-05-04-01

VITAL lavička ((
vnější - vnitřní oblouk
Rozměr: 153x56X42 cm
Kód produktu: VGMB-05-02-01

VITAL lavička ()
2 vnější oblouky
Rozměr: 153x56X42 cm
Kód produktu: VGMB-05-01-01

3
ks

3
ks

3
ks

3
ks

VITAL stolek
Rozměr: Ø60x32 cm 
Kód produktu: 
VGMB-05-06-01

VITAL lavička s opěradlem ))
vnitřní - vnější oblouk
Rozměr: 153x65x81 cm
Kód produktu: VGMB-05-07-01

VITAL lavička s opěradlem )(
2 vnitřní oblouky
Rozměr: 153x65x81 cm
Kód produktu: VGMB-05-08-01

VITAL lavička s opěradlem ((
vnější - vnitřní oblouk
Rozměr: 153x65x81 cm
Kód produktu: VGMB-05-06-01

VITAL lavička s opěradlem ()
2 vnější oblouky
Rozměr: 153x65x81 cm
Kód produktu: VGMB-05-05-01
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RESTAURACE
Lounge nábytek

Sestava Corner nabízí jednoduché geometrické tvary do větších otevřených prostor. Tato 

sofistikovaná nábytková řada je pohodlná a zpříjemní každodenní prostředí. Naším cílem  

je nabídnout jednoduchý nábytek v moderním provedení. 

CORNER SESTAVA

CORNER Křeslo 1.
Kód produktu:  
cornerkřeslo1 
68x70x68 cm výška sedu: 42 cm

CORNER Křeslo 2.
Kód produktu:  
cornerkřeslo2
68x70x68 cm výška sedu: 42 cm

CORNER POHOVKA
Kód produktu:  
cornerpohovka 
120x70x68 cm výška sedu: 42 cm

CORNER STOLEK
Kód produktu:  
cornerstůl 
68x42x68 cm

3
ks

3
ks

3
ks

3
ks
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Čalouněné taburety s adekvátními stolky jsou velice vhodným a moderním řešením pro 

sezení ve společných prostorách. Díky kombinaci různých barev, je možné se dokonale 

přizpůsobit zamýšlené atmosféře hotelu nebo restaurace. 

MOON SESTAVA

RESTAURACE
Lounge nábytek

SPOJOVATELNÉ 
TABURETY

MOON taburetka1
Čalouněná, molitanová výplň,
s výřezem, skryté nohy
Rozměr: Ø55 cm, výška sedu: 
46 cm

MOON taburetka2
Čalouněná, molitanová výplň,
s výřezem, skryté nohy
Rozměr: Ø55 cm, výška sedu: 
46 cm

MOON STOLEK
laminovaná deska
kovová noha
Rozměr: Ø60 cm
výška: 55 cm

3
ks

3
ks

3
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Világító bútorok

PS-boxy jsou vhodné na vytvoření intimní atmosféry. Jsou vynikající  

volbou pro hotely a restaurace.  

PS-BOXJ relaxačný segment
Heterogenní pěna, opěradlo  
molitanová pěna, čalouněná, 
nastavitelné nohy, 
levé a pravé provedení
130x140x68 cm, 
výška sedu: 42 cm

TS-02 STŮL
60x75x120 cm
Konstrukce z 40 mm oce-
lové trubky, stolový plát  
z překližky z obou stran 
potažené dekoritovou 
vrstvou, hrany lakované.

TS-01 MALÝ STOLEK
60x42x60 cm
Konstrukce z 40 mm ocelové 
trubky, stolový plát  
z překližky z obou stran 
potažené dekoritovou vrstvou, 
hrany lakované.

PS-BOX SESTAVA

RESTAURACE
Lounge nábytek
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ATLANTA SESTAVA

ATLANTA Fotel1
1-místné křeslo, čalouněné, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části. 
95x70x75 cm, výška sedu: 42 cm

ATLANTA Fotel2
2-místná pohovka, čalouněná, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části.
125x70x75 cm, výška sedu: 42 cm

ATLANTA Fotel3
3-místná pohovka, čalouněná, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části.
185x70x75 cm, výška sedu: 42 cm

ATLANTA STOLEK
kovová konstrukce, 
laminovaná deska 
60x45x60 cm

3
ks

3
ks

3
ks

3
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok

BANGKOK SESTAVA

BANGKOK Fotel1
1-místné křeslo, čalouněné, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části.
105x86x80 cm, výška sedu: 40 cm

BANGKOK Fotel2
2-místná pohovka, čalouněná, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části.
178x86x80 cm, výška sedu: 40 cm

BANGKOK Fotel3
3-místná pohovka, čalouněná, 
nastavitelné nohy, 
molitanová pěna v sedací části.
220x86x80 cm, výška sedu: 40 cm

BANGKOK STŮL
kovová konstrukce, 
laminovaná deska
55x45x55 cm
110x39x50 cm

3
ks

3
ks

3
ks

3
ks
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CITY SESTAVA

CITY pohovka 2.

Čalouněná, molitanový sedák 
a opěradlo, laminovaný korpus
Rozměr: 
65x120x97x42 cm

CITY  křeslo 1.

Čalouněné, molitanový sedák 
a opěradlo, laminovaný korpus
Rozměr: 
65x60x97x42 cm

CITY rohový prvek

Čalouněný, molitanový sedák 
a opěradlo, laminovaný korpus
Rozměr: 
65x65x97x42 cm

3
ks

3
ks

3
ks
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CITY pohovka 3.

Čalouněná, molitanový sedák 
a opěradlo, laminovaný korpus
Rozměr: 
65x180x97x42 cm

Každá restaurace potřebuje místo, kde si budou moci hosté  

v klidu popovídat, a to ať už se jedná o přátelské setkání nebo 

obchodní jednání. Různé velikosti a tvary pohovek Vám umožní  

vytvořit variabilní sestavu. 

3
ks

OD KAVÁREN 
AŽ PO 

ČEKÁRNY
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RESTAURACE
Hotelový nábytek

Hotelová matrace

Pružinová matrace tl. 18 cm, 
speciální tkaný béžový ohnivzdorný 
potah matrace. 
Bavlněná pěna, letní strana.
Vrstva termo vlny, zimní strana.
Polyuretanová pěna. Sešívaná plsť.
5zónový pružinový rám.
Rozměr: 90x200 cm

Boxspring postel

Odolná konstrukce, 
rám perfektně drží matraci, 
výběr z různých 
barev čalounění
90x200 cm

Boxspring záhlaví postele

Volitelná barva čalounění 
záhlaví postele, 
elegantní řešení 
do hotelových pokojů

10
ks

10
ks

10
ks

DEIGNOVÉ  
A POHODLNÉ 

hotelové 
pokoje
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VENDÉGLÁTÁS
Lounge bútorok
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Související
produkty



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

139

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ  ·  KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK  ·  DĚTSKÝ KOUTEK  

Související
produkty
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MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

PRAKTICKÉ 
A KOMFORTNÍ 

PROVEDENÍ
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RE-04 
LONDON 
STOJAN NA KOLA
jednostranný, 
5 místný
220x100x45 cm 

RE-09 
STOJAN NA KOLA
75x75 cm 

P-54W 
NORD LAVIČKA
2 místná,
s opěradlem
120x80x55 cm, výška 
sedu: 45 cm

Kompletní sortiment najdete na www.alexnabytek.cz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Městský mobiliář

Nabízíme široký výběr nábytku pro dotvoření exteriérových prostorů restaurací a hotelů.  

RE-04 
GDANSKA LAVIČKA

3 místná,
s opěradlem
170x71x60 cm, výška 
sedu: 40 cm

SZT-8 Cube ODPADKOVÝ KÔŠ

čtvercový tvar, 
dřevěné obložení,
s otevíratelným krytem, 
s popelníkem, 
75 l, 39x93x39 cm

5
ks

HP010K
PRUŽINOVÁ HOUPAČKA KONÍK

jako dopadová plocha postačí trávník 
Rozměr: 0,86 x 0,27 x 0,78 m
Provedení: ocelová pružina, tělo houpačky 
a sedadlo jsou vyrobeny z vysoce
kvalitního plastu HDPE

LS301-K
LEZECKÁ STĚNA

celokovová, třídílná, s horolezeckými 
úchyty, rozměr  2,67 x 0,98 x 2,42 m
Provedení: nosná konstrukce
z ocele, stěna je vyrobená z voděodolné 
překližky určené pro vnější prostředí

VH-201
VAHADLOVÁ HOUPAČKA

jako dopadová plocha 
postačí trávník
Rozměr: 
3,08 x 0,29 x 0,93 m 
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VYBAVENÍ 
MODERNÍCH 
KANCELÁŘÍ
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KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK
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Kompletní sortiment najdete na www.alexnabytek.cz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Kancelářský nábytek

Při návrhu kancelářského nábytku se vždy zaměřujeme v první řadě na ergonomii.  

S naší pomocí si vytvoříte pohodlné a současně moderní pracovní prostředí. 

AS-OA-18.12-B-F.E

1800x1200 mm

AS-A-14.8-F.E

1400x800 mm

AS-OA-16.12-B-F.E

1600x1200/600 mm

BASIC 
kancelářská židle

Vysoké opěradlo, 
bez područek. 
Výškově nastavitelné 
ergonomické opěradlo, 
plastový kříž na kolečkách, 
nastavení výšky 
plynovým pístem.
Nosnost: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm

Manažerské 
křeslo

Kód výrobku: AX-BS-2032
Vysoké opěradlo, bez 
područek. Výškově nastavitelné 
ergonomické opěradlo, 
plastový kříž na kolečkách, nas-
tavení výšky plynovým pístem.
Nosnost: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm

BASIC kancelářská židle 
s područkami

Vysoké opěradlo, fixní 
područky. Výškově nastavitelné 
ergonomické opěradlo, 
plastový kříž na kolečkách, 
nastavení výšky plynovým 
pístem.
Nosnost: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm
Výška sedu: 40-49 cm

VOIT-MESH 
kancelářská židle

Středně vysoké opěradlo 
z černé síťoviny, pružná 
podpora zad, ergonomický 
sedák a opěradlo, nastavení 
výšky plynovým pístem, fixní 
plastové područky, houpací 
mechanizmus s nastavením 
tvrdosti, plastový kříž 
na kolečkách.
Nosnost: 110 kg
58x95-103x48 cm
Výška sedu: 48-56 cm
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KREATIVNÍ 
PROSTŘEDÍ 
NA HRANÍ
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DĚTSKÝ KOUTEK
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SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Dětský koutek

Kompletní sortiment najdete na www.alexnabytek.cz

OVB-021-M9
SKŘÍŇ

1 dvířka, 4 zásuvky
90x145x40 cm

OVB-021-M5
SKŘÍŇ

policová
90x145x40 cm

OVB-021-M6
SKŘÍŇ

2 dvířka,
 90x145x40 cm

SMART SEDACÍ VAK

Klasický středně velký tvar. Rozměry: 
Ø90 cm, výška 100 cm. Plněný zdravotně 
nezávadným polystyrénovým granulátem.

DINI ŽIDLE

Kód výrobku:: DSZ-0
Kovová konstrukce, sedák a 
opěradlo z překližky

VIOLA ŽIDLE

Kód výrobku:VSZ-0
Kovová konstrukce, sedák 
a opěradlo z překližky

Nabízíme vybavení do dětských koutků, vhodné do hotelů a rodinných center. 

Nabízíme široký sortiment stol a židlí. 

Pohádkový stůl obdélník 

Kovová konstrukce,  
laminovaný stolový plát
120x58x60 cm

Pohádkový stůl lichoběžník 

Kovová konstrukce, laminovaný 
stolový plát
112x58x52 cm

Pohádkový stůl půlkruh 

Kovová konstrukce, laminovaný 
stolový plát
120x58x60 cm



BARVY POTAHŮ A KOŽENEK

OPTIO koženkový potah / III. kategorie

101-BA-1 101-N-8101-BE-10 101-P-2 553-BR-2101-CZ101-BO-10 101-Z-21 553-SA-2

1

FR-BAREIN textilní potah / VIII. kategorie (za příplatek)

8 153 19175 12 18 20

66

PUMA textilní potah / I. kategorie

8113 33 55

RAL 3020 
červená

RAL 1015
béžová

BíláRAL 9004
lesklá černá

RAL 6018
Světle zelená

STESA-DA textilní potah / VI. kategorie

002 00555 008003 01200148 007 013

LUX textilní potah / VI. kategorie

25 1510 1726 292812 22 33

BARVY KONSTRUKCÍ
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VZORNÍK BAREVNÝCH PROVEDENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Konstrukce, potahy, stolové pláty

Při vypracování cenové nabídky žádejte aktuální barvy potahů! Z důvodu techniky tisku se barvy mohou lišit od skutečnosti!

LAMINOVANÁ DESKA
nezaoblená, tl. 18 nebo 25 
mm, 2 mm ABS hrana

DESKA Z MASIVNÍHO 
DŘEVA,  
na výběr z několika barev 
a provedení, z dubového 
nebo bukového dřeva, 
na základě individuální 
nabídky

KOMPAKTNÍ deska
tl. 12 mm, vysoce 
odolná vůči škrábancům, 
černá hrana

DEKORITOVÁ 
dřevotřísková deska
v porovnání s lamino-
vanou deskou odol-
nější vůči poškrábání

DEKORITOVÁ 
překližková deska
z obou stran opatřená dekoritovou 
vrstvou, hrany opatřené lněným 
olejem, zaoblená, 
dostupná i s MDF deskou

RAL 9006
met. stříbrná

Metalická 
antracitová

Metalická zlatá Matná 
černá

Strukturovaná 
hnědá



Barvy laminovaných desek

463
Evropský 

javor

401
Savaria 

buk

463
Světlý 
jasan

404
Třešeň

508
Lyonský 

ořech

354
Mardurgi 

dub

deska tl. 25 mm v 
barvách: 
šedá, evr. javor, 
savaria buk, třešeň, 
sonoma dub

325
Sonoma  

dub

454
Shimo světlý 

jasan

455
Tmavý 
jasan

Barvy laminovaných UNI desek (za příplatek)

802
Sříbrná

665
Grafit

632
Vanílka

806
Capuccino

Barvy dekoritových desek

INTERIÉROVÉ STOLOVÉ PLÁTY

EXTERIÉROVÉ STOLOVÉ PLÁTY
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VZORNÍK BAREVNÝCH PROVEDENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
Konstrukce, potahy, stolové pláty

Desky stolů z Topalitu jsou vyrobeny ze
speciálního materiálu o vysoké hustotě,
jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.
Jsou odolné vůči nárazům, povětrnostním
vlivům, poškrábání i UV záření. Snadno se
udržují a čistí. Aby mohly být používány
i venku, jsou mírně zakřiveny, aby mohla
dešťová voda volně odtékat a nehromadila
se na stole. V předcházející tabulce jsou
uvedeny stupně zakřivení povrchů stolů
vzhledem k vodorovné rovině.

TOPALITOVÉ 
desky 
dle 
rozměrů

Rozměr světlé barvy střední barvy tmavé barvy

CLASSIC pc./Pal. min. max. min. max. min. max.

Ø60 cm 120 0 3 0 3,7 0 4

Ø70 cm 100 0 3 0 3,7 0 4

Ø80 cm 70 0 4 0 4,7 0 5

60x60 cm 100 0 2,5 0 2,7 0 3

70x70 cm 100 0 3 0 3,3 0 3,5

80x80 cm 60 0 3,5 -1 4,2 -1 4,5

110x70 cm 45 0 5 0 4,7 0 5

120x80 cm 30 0 5,5 -1 6,2 -1 6,5

Barvy topalitových desek

0146
Zinc

0214
Timber

0201
Nut

0216
Maritimo_Pine

0218
Vintage

0211
Z_Light

0205
Odense

0217
Urban_Spruce

0219
Oak

Barvy kompaktních desek

Šedá Capuccino AntracitováModrá

0069
Black_Granit

0070
White_Marmor

0074
Anthracite

0002
Etain

0019
Beech_Light

0009
Teak

0034
Travertin

0011
Beech

0038
Maple

0067
Granit

0137
Seagrass_Light

0138
Seagrass_Grey

0139
Seagrass_Dark

0077
Cherry

0107
Brushed_Silver

0220
Tilia_Tree

0116
Nevada

0106
Wenge

0131
Versailles

0132
Filo

Béžová
1002

Buk
3086

Šedá
1036

Javor
3104

Antracitová
1057



ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

Jamborova 25, 615 00 Brno  

E-mail:  info@alexnabytek.cz

Telefon: +420 543 211 903

Mobil: +420 739 593 328, +420 725 721 306

www.alexnabytek.cz

Pro aktuální ceny žádejte cenovou kalkulaci.

NÁBYTEK


