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Plážové lehátka COMFORT a SUNLIGHT slúžia na oddych a relaxovanie po kúpaní alebo pri opaľovaní. Polohovaním 

si môžete vybrať ležiacu polohu alebo polohu na sedenie. Ak je opierka chrbta vo vzpriamenej polohe je uľahčené 

usadenie a vstávanie z lehátka, zaklonením opierky sa zodvihne časť pod nohami. Sklopením operadla je uľahčené jeho 

premiestňovanie a skladovanie.

Comfort
plážové lehátko

Na tvrdý povrch
Umelý kameň, betón, dlaždice... 

ANTIBAKTERIÁLNY POŤAHFARBA S POLYESTEROVÝM 
POVLAKOM

3 ROČNÁ ZÁRUKA
NA KONŠTRUKCIU

Hnedá
konštrukcia
Béžový poťah

7407-5378

Hnedá 
konštrukcia

Pieskovožltý poťah
7407-5017

Strieborná 
konštrukcia

Poťah terrakotta
7407-5010

Strieborná 
konštrukcia
Modrý poťah
7407-5009

Béžová 
konštrukcia

Hnedobéžový poťah
7301-5398

Antracitová 
konštrukcia
Bielosivý poťah

 7301-5397

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

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

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

 á Poťahy v základnej cene Poťahy na príplatok â
Minimálny odber 10 ks
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Konštrukcia lehátok COMFORT je z trubky kruhového prierezu a hodí sa do interiéru na tvrdý povrch, konštrukcia lehátok 

SUNLIGHT je z trubky oválneho prierezu, čo poskytuje vyššiu stabilitu lehátka na nespevnených povrchoch a je kom-

fortnejšia pri opieraní rúk. Štrukturovaný povrch kovových častí je príjemný na dotyk. Poťah je priedušný, prepušťa vodu 

aj vzduch, je pružný, má antibakteriálne vlastnosti, ľahko sa čistí. Samostná látka nie je porézna a odoláva aj UV žiareniu.

Sunlight

Na nespevnené povrchy
Tráva, umelý trávnik, škvára... 

plážové lehátko

100% POŤAH PREPÚŠŤAJÚCI VODU A VZDUCHRECYKLOVATEĽNÉ

FARBA ODOLNÁ UV ŽIARENIU
3 ROČNÁ ZÁRUKA
NA KONŠTRUKCIU

Antracitová 
konštrukcia
Bielosivý poťah

 7301-5397

Hnedá 
konštrukcia
Béžový poťah

7407-5378

Hnedá 
konštrukcia

Pieskovožltý poťah
7407-5017

Strieborná 
konštrukcia

Poťah terrakotta
7407-5010

Béžová 
konštrukcia

Hnedobéžový poťah
7301-5398

Strieborná 
konštrukcia
 Modrý poťah
7407-5009

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

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

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

 á Poťahy v základnej cene Poťahy na príplatok â
Minimálny odber 10 ks
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Emotionplážové lehátko

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

Klasický typ, drevené podrúčky zvyšujú úroveň pohodlia stoličky.

Robustná masívna konštrukcia, sklápacie a polohovateľné operadlo

    konštrukcia z jokloviny

    drevené podrúčky dostupné v 3 farbách

    operadlo skladacie, uľahčuje skladovanie aj presun

    vzory farieb konštrukcií a poťahu nájdete vo vzorkovníku 

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

PODRÚČKY ZO SMREKOVÉHO DREVA V 
TROCH FAREBNÝCH ODTIEŇOCH!

Prírodná Orech Čerešňa
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Fixwaveplážové lehátko

55˚= 112 cm
  0˚= 65 cm

170 cm

44 cm

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 50 cm

Mäkké zaoblené tvary, elegantný vzhľad, ergonómia najvyššieho stupňa.

 Využiteľné vo wellness centrách a na kúpaliskách.

    pevná oceľová konštrukcia zaručuje dlhoveľkosť lehátka

    oválna konštrukcia nôh

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje skladovanie

„SYMFONICKÁ BÁSEŇ ZVUKOV VĹN”

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

STOHOVATEĽNÉ

3 ROČNÁ ZÁRUKA 
NA KONŠTRUKCIU

ložná plocha: 61 cm

87 cm

186 cm

50 cm



6

plážové lehátko

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

200 cm

38 cm

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 56 cm

Robustná, pevná oceľová konštrukcia, jednoduché línie,

elegantná forma podrúčok.

    konštrukcia z jokloviny

    drevené podrúčky dostupné v 3 farbách

    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

Prírodná Orech Čerešňa

PODRÚČKY ZO SMREKOVÉHO DREVA V 
TROCH FAREBNÝCH ODTIEŇOCH! 
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Sinewaveplážové lehátko

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

200 cm

38 cm

podrúčky: 56,5 cm

ložná plocha: 50,5 cm

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

200 cm

38 cm

podrúčky: 62 cm

ložná plocha: 56 cm

Sofistikovaný štýl, vzdušný vhľad, Zvlnené tvary.

Ako doplnok doporučujeme Circle servírovací stolík.

    oválna konštrukcia

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje skladovanie

    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

STOHOVATEĽNÉ

3 ROČNÁ ZÁRUKA 
NA KONŠTRUKCIU
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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 hrubý 10 cm heterogénny molitan, koženkou

potiahnutá ložná plocha zaručuje pohodlný oddych.

    konštrukcia 20x40 mm joklovina

    polohovateľné operadlo v 4 uhloch

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje skladovanie

    pozinkovaná konštrukcia odoláva hrdzaveniu

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)

STOHOVATEĽNÉ

VODEODOLNÁ 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

Pre milovníkov minimalistického dizajnu. Koženkový poťah je dostupný

vo viacerých farbách a odoláva kontaktu s vodou. 

  vodeodolný poťah

  ložná časť má zvlášť hornú hlavovú podušku a dolnú

  nožnú podušku, čím sa dosiahne dlhšia životnosť molitanu

  pozinkovaná konštrukcia odoláva hrdzaveniu

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber!
(26. strana)VODEODOLNÁ KOŽENKA

3 ROČNÁ ZÁRUKA 
NA KONŠTRUKCIU
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Alfa
plážové lehátko

Antracitová konštrukcia Burro konštrukciaCoffee konštrukcia Forest konštrukciaTortora konštrukciaBianco konštrukcia

Polohovateľné operadlo
Operadlo je polohovateľné v 4 uhloch.

Kolieska:
Skryté kolieska medzi zadnými
nohami umožňujú ľahký presun.

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

170 - 194,5 cm

30 cm

71 cm

Plastové plážové lehátka Alfa sú z kvalitného 

materiálu, takto sa radia medzi nadčasové

a profesionálne produkty. Spĺňajú najnovšie

ekologické normy. Tvarované podrúčky

vyzdvihujú dizajn lehátka.

ANTIBAKTERIÁLNY POŤAH

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

 VZORY FARIEB KONŠTRUKCIÍ A POŤAHOV
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Tropicoplážové lehátko

Antracitová konštrukcia

Forest konštrukcia

Bianco konštrukcia

Tortora konštrukcia

Kolieska:
Skryté kolieska medzi zadnými
nohami umožňujú ľahký presun.

Protišmykové podložky:
Protišmykové podložky zabraňujú pohybu lehátka,
ľahko sa dajú vymeniť.

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

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Stohovateľné!

100%

POŤAH PREPÚŠŤAJÚCI VODU A VZDUCH

RECYKLOVATEĽNÉ

PLAST ODOLNÝ UV ŽIARENIU
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plážové lehátko

Eden

Tortora konštrukciaBianco konštrukcia Forest konštrukcia Antracitová konštrukcia

Markíza:
Markíza proti slnku sa dá 
sklopiť za operadlo lehátka, 
dostupná je vo viacerých 
farbách!

Kolieska:

Skryté kolieska medzi zadnými
nohami umožňujú ľahký presun.

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

170 - 194,5 cm 71 cm

30 cm

Vysoko kvalitné lehátko, z pevnej plastovej konštrukcie,

ktorá dosiahla vynikajúce výsledky v nárazových testoch. 

  2 skryté kolieska uľahčujú presun lehátka

  vymeniteľné protišmykové podložky zabraňujú  

  opotrebeniu plastových častí

  stohovateľnosť lehátok uľahčuje ich  skladovanie

    VZORY FARIEB KONŠTRUKCIÍ   VZORY FARIEB MARKÍZY

Bianco konštrukcia
Bianco, Blue, Tortora, Beige, Trama Binaco, 
Trama Beige

Coffee konštrukcia
Beige, Trama Binaco,Trama Caffé

Antracitová konštrukcia
Trama antracite, Trama beige

Forest konštrukcia
Beige, Trama Beige

Burro konštrukcia
Trama Beige

Tortora konštrukcia
Trama Bianco
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Omegaplážové lehátko

Protišmykové podložky:

Protišmykové podložky zabraňujú pohybu lehátka,
ľahko sa dajú vymeniť.

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

170 - 194,5 cm

38 cm

69 cm

Ľahko vymeniteľný poťah:

Poťah je zo vzdušnej syntetickej látky,
vďaka patentom sa dá ľahko
vymeniť a vyčistiť.

Antracit konštrukcia Burro konštrukciaCoffee konštrukcia Coffee konštrukciaTortora konštrukciaBianco konštrukcia

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

Oddychujte na tomto perfektnom lehátku a urobíte jeden krok k fyzickému a psychickému osvieženiu tela. Špeciálne

lehátka sú praktické a všestranne využiteľné v záhrade, pri bazéne ale aj na každom oddychovom mieste. 

    odolné voči UV žiareniu, vyrobené pre maximálne zaťaženie

    operadlo polohovateľné v 5 uhloch

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje ich  skladovanie

    sklápateľné, tým zaberú malý priestor

    veľké kolieska pre ľahší presun

    protišmykové podložky

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 10 KG

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU

Foresta konštrukciaBiano konštrukcia

    VOLITEĽNÉ FARBY
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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 záhrad, na terasy alebo aj k bazénom. Výrobok 1.triedy,

tým je zaručená maximálna odolnosť voči poveternostným vplyvom. 

    s praktickým zadným úložným priestorom

    operadlo polohovateľné v 5 uhloch

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje ich  skladovanie

    sklápateľné, tým zaberú malý priestor

    veľké kolieska pre ľahší presun

    protišmykové podložky

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 10 KGĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 10 KG

ODOLNÉ VOČI UV ŽIARENIU 100% RECYKLOVATEĽNÉ

Antracitová konštrukciaForesta konštrukciaBianco konštrukcia

  VOLITEĽNÉ FARBY
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Atlanticoplážové lehátko

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

172-204 cm

35 cm

70 cm

Moderné a exkluzívne lehátko v populárnej verzii 

poskytuje všestranné a kvalitné využitie. 

    operadlo polohovateľné v 5 uhloch

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje ich  skladovanie

    malé kolieska pre ľahší presun

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 14,5 KG

ANTIBAKTERIÁLNE OPERADLO
S RATANOVÝM EFEKTOM

Coffee konštrukcia Tortora konštrukciaBianco konštrukciaAntracitová konštrukcia

Celeste Bianco Blue

Rosa

MandarinoAntracite

Prato

Prato BiancoCeleste Celeste Celeste

Tortora

Tortora Tortora

 VZORY FARIEB KONŠTRUKCIÍ A POŤAHOV
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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 prevedenie lehátka nevyžaduje žiadnu

údržbu a zaručuje jeho dlhovekosť.

    polyratanový plášť lehátka je zo živice,

  ktorá odoláva poveternostným podmienkam

    operadlo polohovateľné v 5 uhloch

    stohovateľnosť lehátok uľahčuje ich  skladovanie

    skryté kolieska a protišmykové gumičky
kg

ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 14,5 KG

ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 13,5 KG

plážové lehátkoFiji

Hnedá konštrukciaDark Gray konštrukciaBiela konštrukcia

 VOITEĽNÉ FARBY
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Siestaplážové lehátko

Hliníková konštrukcia, prepletaný polyratan,

polohovateľné operadlo. Možnosť doobjednania

podušky v béžovej alebo červenej farbe. 

    hliníková konštrukcia, chrómové koncovky nôh

    ploché umelé pletenie

    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

    možnosť doobjednať podušky a stolík

200 cm

40 cm

58 cm

PLAST ODOLNÝ UV ŽIARENIU

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 8 KG

  VOLITEĽNÉ FARBY

Čierna konštrukciaBurned konštrukcia

min.odber
2 ks
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Siesta
de Luxe

plážové lehátko

Hliníková konštrukcia, prepletaný polyratan,

polohovateľné operadlo. Možnosť doobjednania

podušky v béžovej alebo červenej farbe. 

    hliníková konštrukcia, chrómové koncovky nôh

    ploché umelé pletenie

    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

    možnosť doobjednať podušky a stolík

200 cm

40 cm

63 cm

PLAST ODOLNÝ UV ŽIARENIU

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 8 KG

VOLITEĽNÉ FARBY

Mokka konštrukciaBurned konštrukcia

min.odber
2 ks

6



20

Sinsautplážové lehátko

Plážové lehátko s hliníkovou konštrukciou

v minimalistickom štýle.

Ložná plocha aj operadlo je z textilnej látky.

    veľké kolieska na ľahší presun

    textilný poťah odolný UV žiareniu

    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

    operadlo sklopné až do vodorovnej 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 ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 8 KG

ANTIBAKTERIÁLNY POŤAH
NA LOŽNEJ PLOCHE
AJ NA OPERADLE

Biela konštrukcia - 
krémovobiely poťah

  VOLITEĽNÁ FARBA 
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Malindiplážové lehátko

Hliníková konštrukcia, poťah z textilnej látky.

Vďaka ľahkej konštrukcii je uľahčený jeho presun. 

    textilný poťah odolný UV žiareniu

	    polohovateľné operadlo vo viacerých uhloch

	    operadlo sklopné až do vodorovnej polohy

	    plastové protišmykové podložky

207 cm

34 cm

59 cm

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

kg ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA 9 KG

ANTIBAKTERIÁLNY POŤAH
NA LOŽNEJ PLOCHE
AJ NA OPERADLE

Biela konštrukcia -
béžový poťah

Konštrukcia hliníkovej farby - 
béžový poťah

VOLITEĽNÉ FARBY

STOHOVATEĽNÉ
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BORA

COSTA

STEP

BORA BISTROT

COSTA BISTROT

ZIC
skladací

RIVA

ZAC CLASSIC
skladacia

SPITZ

RIVA BISTROT

ZAC SPRING
skladacia

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 stoličky a stoly
Širšiu ponuku nájdete na našej webovej stránke www.alexnabytok.sk

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

Špecifikácia produktov: základ tvorí pevný sklovláknitý plast, uzavretá trubková 

 kovová konštrukcia a polypropilén, spolu to zaručuje:

 väčšiu stabilitu, väčšiu nosnosť a dlhšiu životnosť

Testované a certifikované  Európskou agentúrou pre riadenie kvality (CATAS, Španielsko).

5

5

5

5

5

5

3

5

5
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Servírovaciestoly

OBLONG

CIRCLE RODI

SQUARE BOWS

GALILEO

SQUARE LINE
SERVÍROVACÍ STÔL

Rozmery dosky stola: 40x55 cm,
výška 65 cm, elektrostaticky

práškovaná konštrukcia,
doska stola z kompaktnej dosky,

vhodný k lehátkam:
CONTRAST, CADILLAC 1

SERVÍROVACÍ STÔL
Rozmery dosky stola: priemer 45x1 cm,

výška 50 cm, elektrostaticky
práškovaná konštrukcia,

doska stola z kompaktnej dosky,
vhodný k lehátkam:

 COMFORT, SUNLIGHT, SINEWAVE

SERVÍROVACÍ STÔL
Plastové nohy aj doska,

protišmykové podložky nôh, stohovateľný,
rozmer dosky stola 46x46 cm,
výška 40 cm, hmotnosť 2,3 kg.

Vhodný k lehátkam:
ACHILLE, TROPICO, OMEGA.

Voliteľné farby: biela, antracitová,
kávovo hnedá, tmavozelená.

SERVÍROVACÍ STÔL
Rozmery dosky stola: 55x55 cm, 

výška 50 cm, elektrostaticky
práškovaná konštrukcia,

doska stola z kompaktnej dosky, 
vhodný k lehátkam:

RELAX, FIXWAVE, CADILLAC 1

SERVÍROVACÍ STÔL
Pevná plastová konštrukcia,
4 kolieska, skryté zásuvky

po stranách, rozmer dosky stola 
84x60 cm, výška 76 cm,

hmotnosť 7 kg. Vhodný k lehátkam: 
RIALTO, NETTUNO, EDEN, ALFA.

Voliteľné farby: biela,
antracitová, kávovo hnedá,
tmavozelená, holubia sivá

SERVÍROVACÍ STÔL
Rozmery dosky stola: 55x55 cm, 

výška 50 cm, elektrostaticky
práškovaná konštrukcia,

doska stola z kompaktnej dosky, 
vhodný k lehátkam:

RELAX, CONTRAST, CADILLAC 2

!a čalúnení

Viac druhov
farieb konštrukcií

na výber
(26. strana)

Kovové konštrukcie servisných stolíkov sú pozinkované, vhodné na exteriérové použitie a preto na ne môžeme poskytnúť 

3 ročnú záruku. Kompaktné dosky stolov sú vhodné do exteriéru, sú vodeodolné a zaručujú produktom dlhšiu životnosť. 



25

Technický popis
Rotačný mechanizmus:

Vďaka rotačnému mechanizmu sa môžete
bez obáv oprieť o operadlo lehátka. Jeho sklopenie je plynulé 

a pohodlné, nakoľko sila z operadla sa prenáša cez rotačný 
mechanizmus do nôh lehátka. 

Nohy proti zaboreniu

Pri použití v exteriéri je veľmi dôležité, aby sa nohy
lehátka nezaborili do mäkkého povrchu. Noha lehátka je 
tvarovaná tak, aby čo najväčším povrchom ležala na zemi,
čo zabráni jej zaboreniu.

Robustná konštrukcia:

Hrubšie steny trubiek konštrukcie sú zárukou
vyššej záťaže lehátka. Dva druhy konštrukcií:

  trubka s kruhovým prierezom

  trubka s oválnym prierezom

Skladanie, presun:

Výhodou rotačného mechanizmu je,
že aj deti ho jedným pohybom zložia a rozložia.

Štruktúra poťahu:

Výhody dierkovanej štruktúry poťahu sa prejavia
pri kontakte s vodou - tá sa nevsaje do poťahu,

ale pretečie cez otvory a odkvapká.

 Hlavné prednosti: 

   rýchle schnutie

   ľahké čistenie

   antibakteriálny povrch

   priedušnosť poťahu

   vysoká pevnosť poťahu

   pružný priľnavý povrch

Ošetrenie konštrukcie:

Kovové konštrukcie lehátok s tepelne zinkovaným povrchom 
sú samo o sebe trvanlivé, ošetrujeme ich však farbou so 
štrukturovaným povrchom, v odtieni podľa výberu zákazníka.
Niektoré diely sú vyrobené z antikorźnej ocele..

Dvojradové prešitie:

Časti s vysokou záťažou sú prešité v dvoch radoch,
tým je zvýšená záťaž a trvácnosť lehátka.

Zložené zaberie
 menej priestoru!

V sklopenej polohe môžete lehátko 
zasunúť aj pod stôl!

Všetky lehátka s kovovou konštrukciou disponujú plastovými 
uzávermi alebo protišmykovými podložkami.

Jedným pohybom ho zložíte...
Plastové

uzávery nôh 
Protišmykové 

podložky

3 ročná záruka:
Kovová konštrukcia je ošetrená tepelným zinkovaním a je farbená exteriérovým náterom, 
vďaka tomu poskytujeme na konštrukcie lehátok 3 ročnú záruku!

Servírovacie
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Vzory farieb poťahov k plážovým lehátkam
Poťah s dierkovanou štruktúrou, pružná a vodu prepúšťajúca textília

Pozinkovaná oceľ Biela RAL1015
Bážová

RAL9006
Strieborná

Hnedá RAL7043
Antracitová

Vzory farieb konštrukcií
Pozinkovaná oceľ so štruktúrovanou farbou.

Polyuretánová molitanová pena
K lehátkam typu Cadillac:

Základné zloženie materiálu 83% PVC a 17% bavlna je vhodné 
na použitie v interiéri aj v exteriéri. Čistenie len jemným 

mydlom a vlhkou handičkou. Silné čistiace prostriedky alebo 
čistiace rozpúšťadlá sú pre látku škodlivé.

Šitie poťahu:

Pevná koženka s ľahkým prešitím, molitan s odnímateľným 
poťahom vhodný ku každému typu Cadillac lehátok.
Šitie je len mierne vodotesné, preto sa neodporučuje 
celoročné použitie v exteriéri.

Snímateľný poťah:

Vodeodolný,antibakteriálny a vysoko ohňovzdorný poťah. 
Koženku je možné po poškodení zvlášť vymeniť..

Sklopenie do 180°:

Ložná časť má zvlášť hornú hlavovú podušku a dolnú
nožnú podušku, čím sa dosiahne dlhšia životnosť molitanu.
Sklopené lehátko zaberia menej priestoru.

buksivá modrá

Vzory kompaktných dosiek k servisným stolíkom

STOHOVATEĽNÉ

Bambi červená
2505

Babmi oranžová 
3080

Bambi žltá
3166

Bambi modrá
6198

Bambi pistácia
7199

Bambi tm.zelená 
7201

Farby poťahov

K lehátkam typu Cadillac.

Bielosivá
7301-5397

Béžová
7407-5378

Pieskovohnedá 
7407-5017

Terrakotta
7407-5010

Hnedo-béžová 
7301-5398

Modrá
7407-5009

 á Poťahy v základnej cene Poťahy za príplatok â
Minimálny odber 10 ks
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I I  Odbornosť
 Široký okruh riešení pre každú požiadavku

V uplynulých rokoch sme si vybudovali poprednú pozíciu na 

trhu v oblasti predaja .Celý proces od návrhu, nákupu až po re-

alizáciu sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi. Radi Vám 

poskytneme odbornú pomoc, aby ste spoznali náš konkrétny 

sortiment produktov a služieb. Náš tím je otvorený rôznym ná-

vrhom zákazníka.

I I  Kvalita
 Dokonalosť nadovšetko

Ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby, preverené 

a spoľahlivé výrobné technológie.

I I  Design
 Funkčnosť a estetickosť na každý deň

Náš dizajn je vždy odvodený od človeka samostného. Neustálne 

sledujeme trendy vývoja a dizajn našich výrobkov prispôsobuje-

me potrebám zákazníkov. Samozrejmosťou je dodržiavanie no-

riem a predpisov v oblasti ergonómie našich výrobkov. Výrobný 

proces je riadený s zmysle normy DIN EN ISO 9001:2000 a väčši-

na výrobkov má certifikát spoločnosti TUV CERT.

I I  Pružnosť
 Nielen predávame - vyhovieme Vašim potrebám!

My necheme len predávať - chceme vyhovieť aj Vašim potrebám! 

Pole našej pôsobnosti sme zamerali na to, aby sme vedeli uspo-

kojiť potreby škôl a učebných zariadení, ale aj štátnych inštitúcií, 

obecných aj mestských úradov, športových zariadení a klubov. 

Venujeme sa aj oblasti veľmi populárneho nábytku do reštaurá-

cií, barov, prednáškových sál, exteriérovému nábytku a pod. Sle-

dujeme teda jediný cieľ: vytvárame sortiment výrobkov, ktorými 

chceme v maximálnej miere uspokjiť potreby našich zákazníkov.

3 ROČNÁ ZÁRUKA NA 
KONŠTRUKCIE



ALEX KOVOVÝ A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, S.R.O.
Hadovská 870, 945 01 Komárno.
e-mail:  alexnabytok@stonline.sk
 
tel.: 035 / 7742 355, 357
fax: 035 / 7742 356
Mobil: 0905 / 260 130

Obchodný zástupca : 0905 460 130
www.alexpomocky.sk

www.alexnabytok.sk

Neautorizované rozmnožovanie a úpravy tohto katalógu alebo jeho častí je možné len s 

písomným súhlasom firmy ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.! Farby tovarov v kata-

lógu sa môžu od originálov odlišo-vať z dôvodu technológie tlače.Výrobca si vyhradzuje 

právo na vykonanie zmien vo výrobkoch a v prípade dovážaných výrobkov v cenách!

Ceny v katalógu sú s 20 % DPH.

Doprava tovaru: 

Pri nákupe tovaru do 500€ bez DPH, je doprava spoplatnená sumou 20€ bez DPH.

Pri nákupe tovaru nad 500€ bez DPH, je doprava spoplatnená sumou 10€ bez DPH. 


