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MINIMÁLNY POČET 
PRODUKTOV:
Táto ikonka označuje, že pri 
produkte je stanovený 
minimálny odber kusov. 
Menšie množstvo nie je 
možné objednať.

Skladové produkty sú k dipozícii 
len do vypredania zásob. 
Informujte sa o aktuálnych 
skladových zásobách.
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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 realizáciu sú vykonávané kvalifikovanými pracov-

níkmi. Radi Vám poskytneme odbornú pomoc, aby ste 

spoznali náš konkrétny sortiment produktov a služieb. 

Náš tím je otvorený rôznym návrhom zákazníka. 

KVALITA
Dokonalosť nadovšetko

Ponúkame dlhoročné skúsenosti 

v oblasti výroby, preverené a spoľahlivé 

výrobné technológie.

JEDÁLNE, BARY, 
KAVIARNE, HOTELY, 

KONFERENCIE, 
SPOLOČENSKÉ 

PRIESTORY - ZARIADITE 
Z NAŠEJ PONUKY
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DESIGN
Funkčnosť a estetickosť na každý deň

Náš dizajn je vždy odvodený od človeka samostného. 

Neustálne sledujeme trendy vývoja a dizajn našich 

výrobkov prispôsobujeme potrebám zákazníkov. 

Samozrejmosťou je dodržiavanie noriem a predpisov 

v oblasti ergonómie našich výrobkov.

PREZENTAČNÉ PRIESTORY

V prípade potreby zákazníka vieme zabezpečiť 

vzorku produktov z nášho sortimentu v prezen- 

tačných priestoroch firmy.
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Banket
a konferencia
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KLASIKA, DESIGN, REŠTAURAČNÉ A EXTERIÉROVÉ STOLIČKY  
STOLY I MODULÁRNE TAUBĽOVÉ ZOSTAVY

PREPRAVNÉ VOZÍKY I TECHNICKÉ VYBAVENIE I DOPLNKY

Banket
a konferencia
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KLASICKÉ
STOLIČKY

K205 stolička
43x96x55 cm 

K207 stolička
43x96x55 cm

K407 stolička
47x95x55 cm

K201 stolička
43x96x55 cm

K202 stolička
43x96x55 cm 

Výška sedu: 49 cm   Nohy: 20x20x1,5 mm   Operadlo: 20x20x1 mm oceľová konštrukcia  Stohovateľná: maximum 8 ks   Min.odber: 40 ks
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Klasické stoličky

K305 stolička
43x99x55 cm

K407 stolička
43x103x55 cm

K302 stolička
43x99x55 cm

K301 stolička
43x99x55 cm

K406 stolička
47x95x55 cm

K404 stolička
47x95x55 cm

Výška sedu: 49 cm   Nohy: 20x20x1,5 mm   Operadlo: 20x20x1 mm oceľová konštrukcia  Stohovateľná: maximum 8 ks   Min.odber: 40 ks

Konferenčné stoličky majú kostru  vyrobenú z vysokopevnej ocele, kostra je farbená eletrostaticky 
nanášanou práškovou farbou. Pohodlnosť stoličky zabezpečuje hrubá heterogénna pena, očalúnená  
vysoko odolnou oteruvzdornou textíliou. 
Kvalitné materiály a vysoká úroveň výroby Vám zaručí na mnoho rokov používania  bezchybný 
vzhľad a trvácnosť. Takýto nákup je vysoko finančné rentabilné riešenie. Stoličky je možné objednať 
s rôzne tvarovanou konštrukciou operadla, s podrúčkami alebo s písacou doskou. Veľký výber farieb 
konštrukcií a poťahov zaručuje jednoduché splnenie dizajnérskych predstáv a naplnenie Vašich indivi-
duálnych potrieb. Všetky typy sú stohovateľné.

VYSOKO 
ODOLNÝ 
POŤAH 

zaručí dlhú 
životnosť
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BANKET A KONFERENCIA
Klasické stoličky

K5 ANTRACIT-BORDOVÁ  
KONFERENČNÁ stolička

Odľahčená oceľová konštrukcia 
antracitovej farby, s otvorom 
na ruky, bordové čalúnenie
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

K5 ZLATO-BORDOVÁ  
KONFERENČNÁ stolička

Odľahčená oceľová konštrukcia 
zlatej farby, s otvorom na ruky, 
bordové čalúnenie
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

K-Číslovanie 
K stoličkám s 
otvorom na ruky 
je dostupné 
aj číslovanie

Záruka 
Na všetky 
produkty 
sa vzťahuje 
2 ročná záruka

K-Písacia doska 
K2/3/400-kovej rade 
je dostupná aj písacia 
doska (po odobratí 
dosky sú stohovateľné)

K-Podrúčky 
K2/3/400-kovej 
rade sú 
dostupné 
aj podrúčky!

Prepravný vozík 01
K2/300/400-kovej rade 
je dostupný prepravný 
vozík. Nosnosť: 
max.8 stoličiek

~+5 cm ~+5 cm

K-Spojovací prvok 
K2/3/400-kovej 
rade je dostupný 
aj spojovací prvok 
(ilustračná fotka)

+

007

S VOLITEĽNÝM LOGOM
VYTVORTE SI VLASTNÉ 
KONFERENČNÉ STOLIČKY!
 

V dnešnom rýchlom svete je stále dôleži-

tejšie, aby bola firma identifikovateľná 

a čo najviac známa. Ponúkame najmo-

dernejšie strojom vyšité logo vynikajú-

cej kvality na čalúnení konferenčných 

stoličiek. Logo podľa Vašich požiadaviek 

dostupné v 11 farbách.

 

Žiadajte individuálnu cenovú ponuku!

RÝCHLE 
DODANIE 

Dostupné 
v skladových 

zásobách.

K5 ANTRACIT-MODRÁ 
KONFERENČNÁ stolička

Odľahčená oceľová konštrukcia 
antracitovej farby, s otvorom 
na ruky, tmavomodré čalúnenie
43x94x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 8 ks
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K5-ECO stolička

konštrukcia z odľahčeného oceľového 
rámu, banketová stolička s čalúneným 
sedákom a operadlom
43x91x60 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

K6-K stolička

konštrukcia z odľahčeného oceľovej 
trubky, banketová stolička s čalúneným 
sedákom a operadlom
46x86x53 cm, výška sedu: 48 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

K201-ALU stolička

hliníková konštrukcie, banketová 
stolička s čalúneným sedákom 
a operadlom 45x91,5x55 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

V našich moderných konferenčných stoličkách kladieme veľký dôraz 
na používanie vysokokvalitných materiálov, ktoré zvyšujú životnosť 
našich výrobkov. Zároveň vďaka použitiu vyspelej výrobnej techno-
lógie zabezpečujeme výrobu vo výbornom pomere kvality a ceny.  
Naše stoličky sa dajú stohovať, skladovať na malom priestore a ľahko 
prenášať

MODERNÉ
STOLIČKY

ODĽAHČENÁ 
KONŠTRUKCIA, 

uľahčená 
mobilita

40
ks

40
ks

40
ks

40
ks

K6-N stolička

konštrukcia z odľahčeného oceľového 
rámu, banketová stolička s čalúneným 
sedákom a operadlom
46x89x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 5 ks
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ROKOVACIE
STOLIČKY

TE-SAMBA V-17 stolička 

Chrómovaná kovová konštrukcia, 
okrovo žltý koženkový poťah, sedák 
preglejka pokrytá penou, drevené 
podrúčky, plastové podnože
60x88x55 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

AX-CHRÓM ERGO stolička
  
Chrómovaná kovová konštrukcia, 
čalúnený plášť
49x80x45 cm, 
výška sedu: 43 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

AX-IDEA stolička 
 
Chrómovaná kovová konštrukcia, 
čalúnený sedák a operadlo, 
drevené podrúčky
54x87x52 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

Stohovateľné, 
komfortné, 
moderné

50
ks

50
ks

50
ks



15

BANKET A KONFERENCIA
Rokovacie stoličky

Naše čalúnené stoličky poskytujú pohodlné sedenie v konferenčných miestnostiach 
a salónoch, nakoľko oceľový rám zaručuje stabilitu. Vďaka vynikajúcim surovinám 
a vysokej úrovni výrobných technológií sú naše výrobky použiteľné už mnoho rokov, 
takže ich nákup vedie k mimoriadne nákladovo efektívnym riešeniam so sofistikovaným 
vzhľadom. Takmer všetky stoličky sú k dispozícii s lakťovými opierkami, písacími doskami 
a rôzne tvarovanými operadlami. Veľký výber farieb čalúnenia a rámu zaručuje jedinečný 
dizajn. Všetky typy sú stohovateľné.

TE-ISO 1 stolička  
 
Elektrostaticky práškovaná čierna 
oceľová konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo. Na doobjednanie 
podrúčky, písacia doska, spojovací 
prvok.
Stohovateľná.

TE-ISO 2 stolička  
 
Elektrostaticky práškovaná 
čierna oceľová konštrukcia, 
čalúnený sedák a operadlo. 
Na doobjednanie písacia doska, 
spojovací prvok.
Stohovateľná.

AX-ISO 1 stolička  

Elektrostaticky práškovaná sivá 
oceľová konštrukcia, čalúnený sedák 
a operadlo. Na doobjednanie podrúčky, 
písacia doska, spojovací prvok.
54x85x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná.

AN-2170 TN ROCKY stolička 
  
Elektrostaticky práškovaná čierna 
oceľová konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo. 
Nosnosť: 110 kg
59x84x49 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovateľná: max. 8 ks



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

16

AN-AOKI STYLE stolička  
 
chrómované nohy, čalúnený plastový 
sedák tvaru mušle, výškovo zafixovaný 
otočný bod
Nosnosť: 110 kg
55x80x42 cm, výška sedu: 45 cm

AN-AOKI-S stolička  
 
chrómované lyžinové nohy, čalúnený plastový 
sedák tvaru mušle, stohovateľná
Nosnosť: 110 kg
55x78x42 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

AN-AOKI stolička so 4 nohami  
 
chrómované 4 nohy, čalúnený plastový 
sedák tvaru mušle, stohovateľná
Nosnosť: 110 kg
55x77x42 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

50
ks

50
ks

50
ks
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AN-1158 TC stolička  
 
chrómovaná oceľová konštrukcia, 
celočalúnená, stohovateľná,
nosnosť 110 kg
51x89x41 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

AN-LAGUNA LXN stolička  
 
Čierna kovová konštrukcia, plastové podrúčky, 
operadlo a sedák 30 mm pena, čalúnená, 
nosnosť 110 kg
60x84x46 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

EFEKTNÉ,
 prezentácie

pre hostí

AN-2180/S MAGIX stolička  
 
chrómovaná konštrukcia, čierne plastové podrúčky, 
operadlo a sedák 40 mm pena, štvorcový tvar sedáka aj 
operadla, čalúnená, nosnosť 110 kg
55x80x49 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 3 ks
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Rokovacie stoličky

DP-Dafne A stolička  
 
Elipsovitá chrómovaná  konštrukcia s 
priemerom 35x20 mm, stohovateľná, 
plastový plášť rôznych farieb
51x80x54,5 cm, 
výška sedu: 43 cm

DP-Dafne B stolička  
 
Elipsovitá chrómovaná  konštrukcia 
s priemerom 35x20 mm, stohovateľ-
ná, plastový plášť rôznych farieb, so 
spojovacím prvkom
51x80x54,5 cm, výška sedu: 43 cm

Flex stolička 
so Spider nohami  
 
Kovová konštrukcia, Flex farebný 
plastový plášť
55x85x59 cm
výška sedu: 45 cm

Flex stolička so Z nohami  
 
Kovová konštrukcia, 
Flex farebný 
plastový plášť
51x85x50 cm
výška sedu: 45 cm

ks
20

MIN.
ODBER
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Rokovacie stoličky

IV-PULL stolička 
so 4 nohami  
 
chrómovaná konštrukcia, 
plastový plášť, 4 nohy
49x81x57 cm, 
výška sedu: 44 cm

DP-SelenaA stolička  
 
Konštrukcia chrómovaná alebo 
čierna, s priemerom 18 alebo 
20 mm, plastový plášť
49,5x81x53 cm
výška sedu: 43 cm

ĽAHKO
udržiavateľné 

stoličky

Naše plastové konferenčné stoličky sú vyrobené z vysoko 

kvalitných chrómových alebo čiernych elektrostatických 

rámov s práškovou farbou a sú k dispozícii v piatich rôznych 

doplnkoch: podrúčky,  písacia doska, spojovací prvok, ohňovz-

dorná vrstva, úložný kôš pod stoličkou. Stohovateľnosť: 10 ks.

DP-Selena C stolička  
 
Konštrukcia chrómovaná alebo 
čierna, s priemerom 18 alebo 
20 mm, plastový plášť, 
s podrúčkami, 48,5x85x51 cm
výška sedu: 43 cm

DP-Julia A stolička 
 
Konštrukcia chrómovaná 
alebo čierna, s priemerom 22 
mm, plastový plášť
47x85x56 cm
výška sedu: 43 cm

IV-OKI stolička so 
4 nohami 
 
chrómovaná konštrukcia, 
plastový plášť, 4 nohy
53x88x51 cm, výška sedu: 
47 cm

IV-GOA plastová stolička  

drevená konštrukcia, 
plastový plášť, 
4 nohy
45x85x55 cm, 
výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks
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EXTERIÉROVÉ
STOLIČKY

SCA-Igloo stolička  
 
2357
Plastový plášť aj nohy
45x87x52 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 6 ks

SCA-Tití stolička  
 
2330 (140)
Plastový plášť aj nohy
47x86x56 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 6 ks

SCA-Spoon stolička

2332 (183)
Plastový plášť aj nohy
52x89x56 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 12 ks

18
ks

18
ks

18
ks
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Exteriérové stoličky

Naše exteriérové stoličky budú vítané! Stoličky majú moderné aj klasické tvary, 
takže vieme splniť všetky Vaše potreby. Naše plastové stoličky sú vysokej 
kvality odolné voči UV žiareniu.

SCA-Vanity stolička  
 
2652
Plastový plášť aj nohy
57x88x55 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

SCA-Isy Antishock stolička 
 
2352
Plastový plášť aj nohy
45x81x52 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 6 ks

SCA-Glenda stolička  
 
2360 (310)
Plastový plášť aj nohy
45x89x50 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 6 ks

18
ks

18
ks

18
ks

UV ODOLNÉ
vysoká 
kvalita
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TI-TIFFANY stolička

Plastová konštrukcia, plastový sedák
43x92x42 cm, 
výška sedu: 47 cm 
Stohovateľná: max. 8 ks

TI-NAPOLEON stolička

Plastová konštrukcia, plastový sedák
43x89x42 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

AX-CHIVARI stolička

Plastová konštrukcia, plastový sedák
43x92x42 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovateľná. 

SKLADOM!

50
ks

50
ks
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NA RÔZNE 
UDALOSTI,

predovšetkým 
na svadby

TI-GOZO stolička 
  
Plastová konštrukcia, 
plastový sedák
43x78x44 cm, výška 
sedu: 46 cm

TI-FLORA stolička

Plastová konštrukcia, 
plastový sedák, 42x93x38 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

TI-OXO stolička

Plastová konštrukcia, 
plastový sedák, 42x93x38 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná. 

TI-ROMA stolička

Plastová konštrukcia, 
plastový sedák, 42x93x38 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

TI-CAPRI stolička

Plastová konštrukcia, 
plastový sedák
43x88x38 cm, 
výška sedu: 44 cm

TI-ELIT stolička  
 
Plastová konštrukcia, 
plastový sedák
43x80x45 cm, 
výška sedu: 45 cm

ks
50

MIN.
ODBER
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KLASICKÉ
STOLY

SKLADACIE 
a 

KLASICKÉ
prevedenia

SKLADACIA 
FORMA 
Nohy sa prakticky 
sklopia pod dosku.

A410 stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, rovné podnože, 18 mm 
laminátová doska, ABS hrany, skladací.
160x74x80 cm

A420 stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, zaoblená podnož, 18 mm 
laminátová doska, ABS hrany, skladací.
160x74x80 cm

50
ks

50
ks
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Klasické stoly

Vďaka širokej škále banketových a reštauračných stolov je možné 

zostaviť celý rad jedinečných tvarov. Naše klasické stoly sú široko 

využiteľné na rôzne udalosti, či klasické alebo moderné.

A360 stôl

Elektrostaticky práškovaná kovová
konštrukcia, 18 mm laminátová 
doska, ABS hrany, skladací.
160x75x40 cm

A340 stôl

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová 
doska, ABS hrany, skladací.
160x75x80 cm

5
ks

5
ks

5
ks

A350 stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, oceľový rám, preglejková 
doska stola, skladací.
160x75x80 cm
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Klasické stoly

Tri v jednom
1 KONŠTRUKCIA 3 RÔZNE ROZMERY DOSKY
Zloženie za pár sekúnd

PRAKTICKÉ
skladovanie

A310 kruhový stôl 

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, oceľový rám, doska 
potiahnutá filcom, skladací, pre 10 osôb.
175x75 cm

HEKTOR stôl - obdĺžnik

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová 
doska, ABS hrany, skladací, 
nastaviteľné nohy.
160x75x80 cm

HEKTOR stôl - kruh

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová doska, 
ABS hrany, skladací, nastaviteľné nohy, 
pre 8 osôb
160x75  cm

HEKTOR stôl - štvorec

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová 
doska, ABS hrany, skladací, 
nastaviteľné nohy.
120x75x120 cm

A309 kruhový stôl  

 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, oceľový rám, doska 
potiahnutá filcom, skladací, pre 8 osôb.
150x75 cm

SKLADOM!

AX-Banket 180 kruhový stôl  

 
Kovová konštrukcia, oceľový rám, 
doska potihanutá molitanom, 
skladací, pre 10 osôb.
180x75 cm

ks
5

MIN.
ODBER
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MODERNÉ
STOLY

ZEUSZ 02 stôl

Chrómovaná kovová konštrukcia 
so zaoblenou podnožou, 
18 mm laminátová doska, 
ABS hrana, skladací.

SKLADACIA 
FORMA 
Nohy sa prakticky 
sklopia pod dosku.

ZEUSZ 01 stôl

Chrómovaná kovová konštrukcia s rovnou 
podnožou, 18 mm laminátová doska, 
ABS hrana, skladací.
160x74x80 cm

10
ks

10
ks



29

BANKET A KONFERENCIA
Moderné stoly

Vďaka širokej škále banketových a reštauračných stolov je možné 

zostaviť celý rad jedinečných tvarov. Naše moderné stoly sú široko 

využiteľné na rôzne udalosti, či klasické alebo moderné.

A450 stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová doska, 
ABS hrany, skladací. 120x74x40 cm, 
dostupný v rôznych rozmeroch!

ZEUSZ 02 stôl polkruh

Chrómovaná kovová konštrukcia 
so zaoblenou podnožou, 18 mm  
laminátová doska, ABS hrana,  
skladací. 160x74x80 cm

ZEUSZ 01 stôl polkruh

Chrómovaná kovová konštrukcia 
s rovnou podnožou, 18 mm 
laminátová doska, 
ABS hrana, skladací.
160x74x80 cm

10
ks

10
ks

10
ks
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Dostupné sú aj 
V PREVEDENÍ S 
KOLIESKAMI.

Izis STÔL ŠTVOREC

Elelktrostaticky práškovaná kovová konštrukcia, 
doska z tvrdeného skla, zasúvateľné pod seba.
Tri rozmery:
1: 75x76,5x75 cm
2: 68x71,5x70 cm
3: 60x66,5x65 cm

Izis STÔL OBDĹŽNIK

Elelktrostaticky práškovaná kovová konštrukcia, 
doska z tvrdeného skla, zasúvateľné pod seba.
Tri rozmery:
1: 120x76,5x75 cm
2: 112x71,5x70 cm
3: 104x66,5x65 cm

Izis STÔL TROJUHOLNÍK

Elelktrostaticky práškovaná kovová konštrukcia, 
doska z tvrdeného skla, zasúvateľné pod seba.
Tri rozmery:
1: 110,3x76,5x75 cm
2: 103,2x71,5x70 cm
3: 96,2x66,5x65 cm

5
ks

5
ks

5
ks



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

31

 

KREATÍVNE RIEŠENIE V CATERINGOCH
Posuvné stoly v troch rôznych tvaroch a v troch veľkostiach, 

ktoré je možné do seba zasunúť. Servírovanie bude takto ešte 

efektívnejšie a jednoduchšie.
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Náš široký výber kokteilových stolov a podnoží 

k barovým stolom poskytuje riešenie pre každú 

príležitosť. Sú  široko využiteľné na rôzne udalosti, 

či klasické alebo moderné.

KOKTEJLOVÉ
STOLY

AB-02 Podnož k barovému stolu  
 
Noha stola z oceľovej trubky, kruhový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm 
alebo s priemerom 80 cm, bez dosky. 
Pozinkované prevedenie je vhodné 
do exteriéru. priemer 60x120 cm

WW-Rügen High 
barová podnož sklopiteľná  
 
Hliníková konštrukcia, bez dosky, 
doska s max. priemerom 70 cm, 
alebo 70x70 cm
Výška: 108 cm

AB-10 Podnož k barovému stolu  
 
Noha stola z uzavretého profilu, obdĺžniko-
vý podstavec, doska stola max.120x80 cm 
alebo s priemerom 80 cm, bez dosky. Pozin-
kované prevedenie je vhodné do exteriéru.
priemer 60x120x120 cm

30
ks

PAX  01 barový stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná 
kovová konštrukcia, 18 mm
laminátová doska, 
ABS hrana, skladací
70x115 cm

15
ks

5
ks

AB-08 Podnož k barovému stolu  
 
Noha stola z uzavretého profilu, štvorcový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm alebo 
s priemerom 80 cm, bez dosky. Pozinkované 
prevedenie je vhodné do exteriéru.
priemer 60x120 cm

5
ks

5
ks

5
ks

A320 barový stôl  
 
Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, 18 mm laminátová 
doska, ABS hrana, alebo za 
príplatok aj topalitová doska
60x120 cm
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EXTERIÉROVÉ
STOLY

Naše ľahké exteriérové stoly spríjemňujú každú svadobnú a 

exteriérovú udalosť. Stoly sú vyrobené z hliníkového rámu a 

sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a tvaroch. Sú skladacie, 

čo mimoriadne uľahčuje skladovanie a prepravu.

SKLADACIE
 prevedenie, 
PRAKTICKÉ

využitie

WW-Basic high 
barový stôl

hliníková konštrukcia, 
plastová doska stola, 
skladací
priemer 80x110 cm

WW-Bison rund 152 
stôl

hliníková konštrukcia, 
plastová doska stola, 
skladací
priemer 152x74 cm

WW-Bison 152x76 
stôl

hliníková konštrukcia, 
plastová doska stola, 
skladací
152x74x76 cm

WW-Bison rund 183 
stôl

hliníková konštrukcia, 
plastová doska stola, 
skladací
priemer 183x74 cm

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks
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Kreatívne využitie na firemné akcie, 

konferencie, výstavy. Spojené môžu 

tvoriť deliace steny.
TABUĽOVÉ

MODULY

S TABUĽOVÝ MODUL
BEZ STOJANA

Základné prevedenie:
4 upevňovacie obruče
Rozmer: 120x120 cm
Kód výrobku: S-MOD-120

M TABUĽOVÝ MODUL
BEZ STOJANA

Základné prevedenie:
4 upevňovacie obruče
Rozmer: 150x120 cm
Kód výrobku: M-MOD-150

L TABUĽOVÝ MODUL
BEZ STOJANA

Základné prevedenie:
4 upevňovacie obruče
Rozmer: 170x120 cm
Kód výrobku: L-MOD-170

100-170 cm

m
ax

. 2
05

 cm

MODULÁNA ZOSTAVA 1.
Základné prevedenie:
2 x tabuľa 120x120 cm, 1 x tabuľa 170x120 cm
Kód výrobku: MTSZ-1

MOBILNÝ PARAVÁN / 1 prvok  
 
Mobilné prevedenie, spájateľný po dĺžke a do kríža, elektrostaticky práškované 
kovové nohy s plastovými podnožami. Tabule sú potiahnuté filcom. Základné preve-
denie: 2 ks stojanov s rozmerom 2x49 cm, 1 ks tabule s rozmerom 120x200 cm

WW-Basic high 
barový stôl

hliníková konštrukcia, 
plastová doska stola, 
skladací
priemer 80x110 cm

DRŽIAK NA INFORMAČNÉ
MATERIÁLY 120 CM

Základné prevedenie:
s upevňovacími obručmi

MOBILNÝ T-STOJAN NA KOLIESKACH

Základné prevedenie:
teleskopická výstuž, 4 upevňovacie obruče
Kód výrobku: T-ALV-G

T-STOJANY

Základné prevedenie:
2 stojany s upevňovacími obručmi
Kód výrobku: T-ALV

5
ks
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PREPRAVNÉ
VOZÍKY

Naše prepravné vozíky sú vhodné do každého zariadenia 

pre hostí, Konštrukcia je kovová elektrostaticky práškovaná, 

bočné držiaky sú odnímateľné. Kolieska s brzdou, filcový povrch.

PREPRAVNÝ VOZÍK NA STOLY 01 
 
Maximálne na 10 ks skladacích stolov.
180x120x90 cm
Vhodný na prepravovanie stolov: 
A340, A350, Stôl vlna, Stôl vlna 
polkruh, Zeus 01, Zeus 02, Zeus 01 
polkruh, Zeus 02 polkruh

PREPRAVNÝ VOZÍK NA STOLY 03

Maximálne na 10 ks  stolov.
180x170x90 cm
Vhodný na prepravovanie stolov: 
A309, A310

PREPRAVNÝ VOZÍK NA STOLY 02

Maximálne na 7 ks skladacích stolov.
180x120x90 cm
Vhodný na prepravovanie stolov: 
A340, A350
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ÚČINNOSŤ 
vysokej 
kvality

PREPRAVNÝ VOZÍK NA STOLIČKY 
 
Oceľový rám, antracitovej farby, 
2 kolieska s brzdou
Maximálne na 10 ks stoličiek.
50x120x25x70 cm
Vhodný na prepravovanie 
stoličiek: K2/3/K400

WW-60 L
PREPRAVNÝ VOZÍK NA KUFRE 

V hliníkovej alebo 
v zlatej farbe, na 
prepravu kufrov
112x184x61 cm

WW-70 L
PREPRAVNÝ VOZÍK NA KUFRE 
 
V hliníkovej alebo 
v zlatej farbe, 
na prepravu kufrov
112x191x61 cm

WW-100 L
PREPRAVNÝ VOZÍK 
NA KUFRE 
 
Hliníková farba, na prepravu 
kufrov, 50x120x75x70 cm

5
ks

5
ks

5
ks
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VIZUÁLNO-TECHNICKÉ
ZARIADENIA

108-01-0-1 JEDNODUCHÝ REČNÍCKY PULT

Priehľadný rečnícky pult 
z plexiskla, s 8, 10, 12 mm 
protišmykovou lištou 
na dokumenty
60x120x40 cm

Za príplatok LED osvetlenie a 
vygravírovanie loga

SPEECH-204 REČNÍCKY PULT  

Profesionálny rečnícky pult so zosilňovačom so 
vstavaným bezdrôtovým systémom Zabudovaný 
zmiešavač / zosilňovač, reproduktor 75 W, 
dvojcestný reproduktor,, 4 vstupy 
(jack, RCA, XLR), 1 stereo výstup (RCA).  
Mikrofón nie je súčasťou balenia

SPEECH-104 D REČNÍCKY PULT  

Elegantný a profesionálny rečnícky pult s 
integrovaným bezdrôtovým systémom a systémom 
miestneho rozhlasu. Zabudovaný akumulátor, 
3 vstupy, výstupný výkon 120/80 W, dvojcestný 
reproduktor, dosah. max. 25 m.  Mikrofón nie je 
súčasťou balenia.

vymeniteľná podnož

za príplatok mikrofón
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BANKETT ÉS KONFERENCIA
Vizuáltechnikai eszközök

Rendezvények, konferenciák és meetingek során is egyre  

nagyobb az igény interaktív multimédiás tartalmak  

megjelenítésére. Erre kínálunk teljes körű megoldásokat  

a vizuáltechnika és a hangosítás terén.

Boxlight N12 BNW
közelvetítő projektor 

LCD, WXGA, 16:10 képarány
(1280×800), 4000 Lumen,
10000:1, 2 év garancia  
10W hangszóró

Boxlight P12 BIW
interaktív projektor

ultra rövid vetítési távolságú LCD
interaktív projektor, WXGA (1280 x 800),
16:10, 15000:1, 4000 lumen, szoftverrel, 
10 W hangszóró

Boxlight P12 LIWHM
interaktív LÉZER projektor 

ultra rövid vetítési távolságú LÉZER 
interaktív projektor, WXGA (1280 x 800), 
16:10, 10000:1, 4100 lumen, H/V, Auto, 
szoftverrel, 10 W hangszóró

20 érintési pont kezelése, LED 65” 
ULTRAHD 4K Interaktív érintés-
érzékeny technológia, 2 x 12W 
beépített hangszóró, 2 eltérő 
színnnel író interaktív toll,  
A73+, 3GB RAM, 16 GB ROM,
Android 8.0 rendszer és NOTE, 
CONNECT, CAPTURE szoftverek, 
Mimio Studio szoftverrel (5 év 
termékkövetés)  - 3 év garancia.

TDC65 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 65” 

TDC75 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 75” 

TDC86 + 4K ANDROID 
interaktív kijelző, 86” 

ÜZLETI KIVITEL! 
PROFESSZIONÁLIS 

LÉZER 
PROJEKTOR! 
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DOPLNKOVÉ
ZARIADENIA

WW-120 L DRŽIAK NA ODEVY  
 
Stojan na odevy čiernej farby, so 60 veši-
akmi, na klieskach. Jeden celok so šírkou 
1 m, na požiadanie s číslovaním. 
100x185x65 cm

DRŽIAK NA ODEVY NA KOLIESKACH

Elektrostaticky prášková kovová konštrukcia, 
anstracitovej alebo striebornej farby, na 30 
vešiakov, obojstranný, kolieska s brzdou
200x185x65 cm

AX-STOJAN NA KUFRE  
 
Oceľová kostra 
antracitovej farby, 
skladací.
64x70x52x52 cm

20
ks 10

ks

Kordóny sú vhodné na interiérové aj exteriérové využitie. 

vyrábajú sa z nehrdzavejúcej ocele, prípadne zo žltej medi 

alebo chrómovanej medi. Laná a spojovacie pásky sú 

z polypropylénu alebo polyesteru odolnému voči UV žiareniu.
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CENTER KORDÓN 

Nehrdzavejúca oceľ,  hmostnosť 10 kg, 
priemer podstavca 25 cm, 
priemer stĺpa 30 mm, stohovateľný 
vďaka výrezu v podstavci

KLASICKÉ LANO  
 
s priemerom 16 a 25 mm, voliteľnej dĺžky, 
dostupné v rôznych farbách, spletané, 
neobsahuje ukončovací prvok

KLASICKÝ
UKONČOVACÍ 
PRVOK LANA  
 
s priemerom 16 a 25 
mm, vo farbe mosadze 
alebo chrómovaný

DRŽIAK 
UKOTVENÝ 
NA STENU  
 
Podložka priemer 30 mm, s otvo-
reným alebo uzavretým hákom, vo 
farbe mosadze alebo chrómovaný

CLASSICAL KORDÓN 

Medený alebo chrómovaný, 
hmotnosť 9 kg, priemer 
podstavca 25 cm, 
priemer stĺpa 25 mm

MINIMAL KORDÓN 1. 

V prevedení s páskou, chrómovaná alebo 
čierna farba, homotnosť 16 kg, priemer 
podstavca 30 cm, priemer stĺpa 60 mm, 
dĺžka pásky 2,3 m

ELEGANTNÉ 
 riešenie

10
ks

10
ks
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REŠTAURAČNÉ STOLIČKY I REŠTAURAČNÉ STOLY  
HOTELOVÝ NÁBYTOK I POHOVKY I FOTELKY  

SVIETIACI NÁBYTOK I LOUNGE NÁBYTOK I DOPLNKY

Reštaurácia
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DIZAJNOVÉ
STOLIČKY

YE-Trend stolička

bukové drevené nohy, plastový plášť, 
sedák čalúnený koženkou
47x85x51 cm, výška sedu: 49 cm

YE-Oakland stolička

Drevené nohy, celočalúnená
44x85x52 cm, 
výška sedu: 45 cm

YE-Jolly stolička

chrómované nohy, plášť 
čalúnený koženkou
59x82,5x48 cm, výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks
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REŠTAURÁCIA 
Dizajnové stoličky

Popri estetike sa pri marketingu našich dizajnových stoličiek usilujeme aj o ich 
funkčnosť. Preto sú naše čalúnené stoličky vyrábané obvyklou kvalitou a vysokou 
výrobnou technológiou s drevenými aj kovovými nohami a trendovými poťahmi.

MODERNÉ 
formy 

TRENDOVÉ
farby

MA-Toledo stolička

drevená konštrukcia, čalúnený sedák 
a operadlo, podrúčky
64x83x69 cm, výška sedu: 45 cm

YE-Vittoria stolička

drevená konštrukcia, sedák 
a operadlo čalúnené koženkou
46x88x47 cm, výška sedu: 46 cm

YE-Vittoria pohovka

drevená konštrukcia, sedák 
a operadlo čalúnené koženkou
120x88x60 cm, výška sedu: 45 cm

50
ks

50
ks

50
ks
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Kovové 
a drevené 

konštrukcie 
VO VIACRENÝCH 

ŠTÝLOCH
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REŠTAURÁCIA 
Dizajnové stoličky

TI-Laser N-M stolička

drevená konštrukcia, plastový 
plášť, 40x80x40 cm, 
výška sedu: 45 cm

YE-Cross stolička

drevená konštrukcia, drevené operadlo, 
ratanový výplet na sedáku
46x87x42 cm, výška sedu: 46 cm

YE-Florida stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
45x99x60 cm, výška sedu: 48 cm

YE-Achille stolička

kovová konštrukcia, sedák 
a operadlo čalúnené koženkou
43,5x92x53,5 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná

NY-Carmen stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
58x87x63 cm, výška sedu: 48 cm

NY-Patkó stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
68x82x59 cm, výška sedu: 48 cm

NY-Chester stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
47x95x56 cm, výška sedu: 48 cm

NY-Patkó stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
56x82x59 cm, výška sedu: 48 cm

NY-Adria stolička

drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
47x95x56 cm, výška sedu: 48 cm

50
ks

50
ks

50
ks

50
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks
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YE-Debbie stolička

Stolička s kovovou konštrukciou, 
koženkový sedák a operadlo.
44x73x55 cm, 
výška sedu: 46 cm

YE-Nelly stolička

Stolička s kovovou konštrukciou, 
koženkový sedák a operadlo.
60x84x59 cm, 
výška sedu: 48 cm

AX-Pablo stolička

Drevená interiérová dizajnová 
stolička, celočalúnená. 
Ideálna do reštaurácií, 
cukrární alebo jedální. 

20
ks

20
ks
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REŠTAURÁCIA 
Dizajnové stoličky

AX-Trend stolička

Drevená interiérová dizajnová 
stolička, celočalúnená. Ideálna 
do reštaurácií, cukrární alebo jedální.
46x82x51 cm, 
výška sedu: 43 cm

AX-Factoryx stolička

Stolička s kovovou konštrukciou a kovovým 
sedákom. Industriálny vintage štýl, ideálna 
do reštaurácií, cukrární alebo jedální. 
Stohovateľná.
36x85x42 cm, výška sedu: 43 cm

AX-Factoryx barová stolička

Barová stolička s kovovou konštrukciou 
a kovovým sedákom. Industriálny vintage štýl, 
ideálna do reštaurácií, cukrární alebo jedální. 
Stohovateľná.
31x76x43 cm, výška sedu: 76 cm

INDUSTRIÁLNE 
a MODERNÉ stoličky

SKLADOM! 
DO VYPREDANIA 

ZÁSOB!

Pre milovníkov priemyslu sme rozšírili náš sortiment priemysel-
ných stoličiek. Aký je priemyselný /loft štýl? Tento trend sa  
vyznačuje používaním šedej, čiernej, hnedej a prírodnej farby.  
Skvelá vec v priemyselnom / loft štýle je v tom, že umožňuje  
kombinovať kovový aj drevený nábytok a nemusíte sa obávať  
ani opotrebovaných kusov nábytku.
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SCA-Smilla stolička

Masívne bukové nohy, plášť viacvrstvová 
preglejka z bukového dreva
46x82x50 cm, 
výška sedu: 47 cm

PE-Kuadra 1325 stolička

Chrómovaná kovová konštrukcia, 
preglejkový plásť, nehrdzavejúce 
oceľové podrúčky, stohovateľná
54x85x59 cm, výška sedu: 46 cm

PE-Malmö 390 stolička

Z jaseňového dreva, v čiernej 
alebo svetlo sivej farbe, preglejkový 
sedák, stohovateľná
51x78x51 cm, výška sedu: 46 cm
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REŠTAURÁCIA 
Dizajnové stoličky

PE-Gliss 904/F stolička

Nohy z jaseňového dreva, 
plášť z technopolyméru, v bielej 
alebo pieskovej farbe
59,5x76x55,5 cm, výška sedu: 46 cm

PE-Babila 2710/A stolička 
Kovové nohy, preglejkový plášť, 
čalúnený sedák
48x80x52 cm, 
výška sedu: 48 cm

TI-Laser-V stolička

Drevená konštrukcia, 
plastový plášť
40x80x43 cm, 
výška sedu: 45 cm

Minimalistický
štýl, 

moderná 
forma 

PE-Apple 762 stolička

Plášť z dubového dreva, chrómované nohy
55x78x53 cm, výška sedu: 44 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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SCA-Natural Miss B stolička 

2800FN
Plastový plášť, nohy z bukového 
dreva, 58x77x60 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Natural Zebra stolička 

2805FN
Plastový plášť, nohy z bukového 
dreva, 48x82x51 cm, 
výška sedu: 47 cm

SCA-Natural Drop stolička 

2826RN
Plastový plášť, nohy z bukového 
dreva, 61x78x57 cm, 
výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

53

SCA-Natural Chloé stolička 

2833
Plastový plášť, nohy z bukového dreva
49x83x51 cm, výška sedu: 47 cm
Stoohovateľná: max. 8 ks

SCA-Natural Diva stolička 

2815
Plastový plášť, nohy z bukového dreva
50x84x53 cm, výška sedu: 47 cm
Stoohovateľná: max. 8 ks

SCA-Natural Ola stolička

2115
Plastový plášť, nohy z bukového dreva
59x82x54 cm, výška sedu: 45 cm
Stoohovateľná: max. 6 k

25
ks

25
ks

25
ks
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SCA-Drop Pop stolička

2829
kovová konštrukcia, čalúnený plášť
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Lisa stolička s podrúčkami

2851
kovová konštrukcia, čalúnený sedák
51x77x56 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Lisa stolička

2853-2 
kovová konštrukcia, čalúnený sedák
51x77x56 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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SCA-Lady B Pop stolička

2698
kovová konštrukcia, čalúnený plášť
56x78x58 cm, výška sedu: 45 cm

SCA-Giulia Pop stolička

2685
kovová konštrukcia, čalúnený plášť
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Alice Pop stolička

2673
kovová konštrukcia, čalúnený plášť
52x84x51 cm, výška sedu: 51 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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SCA-Natural Miss B Pop stolička

2802
konštrukcia z masívneho dreva, 
čalúnený plášť
58x77x60 cm, výška sedu: 45 cm

SCA-Natural Drop Pop stolička 

2829
konštrukcia z masívneho dreva, 
čalúnený plášť
61x80x58 cm, výška sedu: 46 cm

SCA-Natural Giulia Pop stolička 

2824
konštrukcia z masívneho dreva, 
čalúnený plášť
61x78x57 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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SCA-You stolička 

2803
konštrukcia z masívneho dreva, 
čalúnený plášť
61x81x59 cm, výška sedu: 47 cm

SCA-Me zlatá stolička  

2808
kovová konštrukcia zlatej farby, 
čalúnený plášť
57x82x61 cm, výška sedu: 47 cm

SCA-Me stolička  

2804
konštrukcia z masívneho dreva, 
čalúnený plášť
57x82x61 cm, výška sedu: 47 cm

Nábytok 
KREATÍVNE!

25
ks

25
ks

25
ks
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DREVENÉ
STOLIČKY

Drevené stoličky sú elegantné ale aj pohodlné. Drevospracujú-

ci priemysel vytvára špeciálne tvary, preto je výber stoličiek 

naozaj široký. Masívne a odolné riešenie pre Vaše reštauračné 

zariadenia.

PA-Moma SOFT 472H stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
46x83x53 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Miss 49 SF stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x86x55 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

PA-Miss 49 SR stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
60x86x60 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Miss 49 SM fotel 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
74x83x75 cm, 
výška sedu: 39 cm

PA-Miss 49 SN pohovka 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
142x83x75 cm, 
výška sedu: 39 cm

PA-Miss 49SI barová stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x108x57 cm, 
výška sedu: 80 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIA
Drevené stoličky

PA-Opera Casta 49 G stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x86x58 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Oper Boheme 49 ER stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x85x56 cm, 
výška sedu: 49 cm

PA-Dafne 49 H stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
54x92x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Woody 47WP stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák 
54x91x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Capua 490 A stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
45x97x53 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Opera Boheme 49 EF stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x85x56 cm, výška sedu: 49 cm
Stohovateľná: max. 3 ks

PA-Opera 

Boheme 49 EN pohovka 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
140x81x72 cm, 
výška sedu: 38 cm

PA-Opera  

Boheme 49 EM fotel 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a  operadlo
72x81x72 cm, 
výška sedu: 38 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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PA-Arte povera 409 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x90x46 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Italia 439 A stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a  operadlo
45x83x52 cm, výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks

PA-Italia 439 C stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
45x83x52 cm, výška sedu: 49 cm
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REŠTAURÁCIA
Drevené stoličky

PA-Soul Soft 472 stolička

konštrukcia z bukového dreva,
čalúnený sedák a  operadlo
45x90x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Lady New 47 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a  operadlo
47x98x55 cm, výška sedu: 49 cm

PERFEKTNÉ, 
pohodlné, 

EXKLUZÍVNE
formy

25
ks

25
ks

25
ks

PA-Carmen 490 D stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
45x97x52 cm, výška sedu: 48 cm
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PA-Eden 121 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
44x82x54 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Odeon 105 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
44x80x55 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Capitol 129 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
46x83x52 cm, výška sedu: 47 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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PA-Nob 224 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
50x86x58 cm, výška sedu: 48 cm

PA-Roald 250 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
55x80x57 cm, výška sedu: 50 cm

PA-Edgar 268 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
52x80x57 cm, výška sedu: 50 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

MA-Sofia  
stolička 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a operadlo
61x82x63 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Sorra 
stolička 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a operadlo
66x82x61 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Alberta  
stolička 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a operadlo
58x85x51 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Oslo 
stolička 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a operadlo
47x85x63 cm, 
výška sedu: 45 cm

MA-Tokyo 
stolička 

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák 
a operadlo
54x86x45 cm, 
výška sedu: 45 cm

DV-Irish 
stolička 

konštrukcia z masívneho
dreva, koženkou čalúnený 
sedák a operadlo
43,5x101x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks

25
ks
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VENDÉGLÁTÁS
Favázas székek

DV-K4 
stolička  

konštrukcia z masívneho 
dreva, koženkou 
čalúnený sedák, 
42x99,5x48 cm, 
výška sedu: 47 cm

DV-Dávid 
stolička  

konštrukcia z 
masívneho dreva, 
čalúnený sedák
41x96x46 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Pisa quadra 
404 Q stolička  

konštrukcia 
z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x82x47 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Venezia 
42 A stolička  

konštrukcia 
z bukového dreva, 
sedák s výpletom
43x82x46 cm, 
výška sedu: 47 cm

PA-Roby 451 
stolička  

konštrukcia z 
bukového dreva, 
skladacia
43x78x44 cm, 
výška sedu: 46 cm

PA-Pisa 
404 stolička  

konštrukcia 
z bukového dreva, 
čalúnený 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 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
46x87x52 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Minore 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
46x88x53 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Nexton 233 stolička s podrúčkami

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo, podrúčky
46x87x52 cm, výška sedu: 46 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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REŠTAURÁCIA
Drevené stoličky

SL-Hilda 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
42x94x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Héra 831 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
42x87x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Júnó 831 stolička

konštrukcia z bukového 
dreva, čalúnený sedák
42x87x52 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Panna stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
40x95x38 cm, 
výška sedu: 45 cm

SE-Micra stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
42x83x39 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Linda stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
42x95,5x40 cm, 
výška sedu: 45 cm

SE-Betti stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
42x104x43 cm, 
výška sedu: 46 cm

SE-Berta stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
43x100x42 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

SE-Leo stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
50x91x44 cm, 
výška sedu: 48 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIA
Drevené stoličky

PA-Lory 415 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x94x44 cm, výška sedu: 47 cm

PA-Roma 42L stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x90x49 cm, výška sedu: 46 cm

PA-York 446B stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
44x84x46 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Cueno stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x85x46 cm, výška sedu: 49 cm

PA-Corinne stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
45x97x52 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Soko-472D stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
44x90x50 cm, výška sedu: 45 cm

PA-Milano 47C stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
43x84x50 cm, výška sedu: 46 cm

PA-America 491 stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
46x87x50 cm, výška sedu: 46 cm

PA-Biella 481B stolička 

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
42x86x46 cm, výška sedu: 46 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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SL-Arton 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
47x94x59 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Arton 233 stolička s podrúčkami

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo, 
podrúčky, 60x94x59 cm, 
výška sedu: 46 cm

SL-Firenze 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
49x98x59 cm, 
výška sedu: 51 cm

SL-Berry 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
47x91x51 cm, 
výška sedu: 46 cm

ks
25

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIA
Drevené stoličky

SL-Lille 132 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
45x84x48 cm, 
výška sedu: 45 cm

SL-Capriccio 133 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
53x95x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SL-Capriccio 233 stolička s podrúčkami

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
53x95x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

Elegantné
a 

komfortné 
tvary 

SL-Rondo 231 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
59x80x59 cm, výška sedu: 44 cm

Sl-Rondo 221 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
59x80x59 cm, výška sedu: 44 cm

SL-Yelu 831 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák
43x78x48 cm, výška sedu: 46 cm

SL-Xandar 121 stolička

konštrukcia z bukového dreva, 
drevený sedák a operadlo
49x88x45 cm, 
výška sedu: 47 cm

ks
25

MIN.
ODBER



BANKETT ÉS KONFERENCIA
Klasszikus székek

76

PLASTOVÉ
INTERIÉROVÉ STOLIČKY

SCA-Jenny stolička 

Polypropylénová stolička, 
nohy z anodizovaného hliníka
49x85x47 cm, 
výška sedu: 47 cm

SCA-Lisa Techno stolička 

Polypropylénová stolička, 
nohy z anodizovaného hliníka
51x76x54 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Diva stolička 

Sedák z technopolyméru zo sklenených  
vlákien, operadlo z polykarbonátu, 
hliníkové nohy, 46x83x53 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-LADY B stolička 

Sedák z technopolyméru zo sklenených vlákien, 
operadlo z polykarbonátu, hliníkové nohy
56x78x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Miss B Antishock stolička

Plášť z polykarbonátu, 
chrómované nohy
58x77x58 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Giulia 2684 stolička

Plášť z polykarbonátu, 
chrómované nohy
61x78x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Drop 2682 stolička 

Plastový plášť z technopolyméru, 
chrómované nohy, 
61x78x57 cm, 
výška sedu: 46 cm

SCA-Mannequin 2660 stolička 

Plastový plášť z polypropylénu, 
chrómované nohy
45x90x52 cm, 
výška sedu: 45 cm

SCA-Zebra Bicolore 2611 stolička 

Plastový plášť z polypropylénu, 
chrómované nohy
46x83x53 cm, 
výška sedu: 46 cm

6 ks / balenie

12
ks

6 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks

4 ks / balenie

12
ks
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STOLIČKY
S KOVOVOU KONŠTRUKCIOU



79

REŠTAURÁCIA
Kovové stoličky

Okrem zabezpečenia stability a funkčnosti našich 

kovových stoličiek sa snažíme aj o ich vzhľad. 

Preto sa nebojíme vytvárať nové návrhy interiérov.

Ax-Téva fotel

Kovová 
konštrukcia, 
zúžené nohy,  
čalúnený sedák 
a operadlo 
40x80x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

Ax-Béta fotel 

Kovová konštrukcia, 
čalúnený sedák 
a operadlo 
54x93x46 cm, 
výška sedu: 45 cm

Ax-Béta stolička

Kovová 
konštrukcia, 
čalúnený sedák 
a operadlo 
z preglejky
40x80x50 cm, 
výška sedu: 45 cm

25
ks

25
ks

25
ks
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BAROVÉ STOLIČKY

SCA-Natural Zebra Pop barová stolička

2812,Drevená konštrukcia, čalúnený 
sedák a operadlo
48x114x50 cm, výška sedu: 78 cm

YE-Arsenal barová stolička

0730034 –  Konštrukcia z bukového dreva, 
kovová podnož, plastový plášč, koženkový sedák
50x105x40 cm, výška sedu: 77 cm

PA-Miss 49 SI barová stolička 

Konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
47x108x57 cm, výška sedu: 80 cm

PA-Venezia 42 AI barová stolička 

Konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák 
42x109x47 cm, výška sedu: 81 cm

PA-Moma Soft 472 HI barová stolička 

Konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák a operadlo
46x99x52 cm, výška sedu: 80 cm

PA-Silla 472 AI barová stolička 

Konštrukcia z bukového dreva, 
čalúnený sedák 
46x105x52 cm, výška sedu: 80 cm

TI-Laser V barová stolička

Drevená konštrukcia, plastový sedák 
41x118x41 cm, 
výška sedu: 74 cm

SCA-Lisa techno barová stolička

Drevená konštrukcia, plastový sedák 
52x98x50 cm, 
výška sedu: 75 cm

SCA-Natural Divo barová stolička

Drevená konštrukcia, plastový sedák 
52x95x49 cm, 
výška sedu: 75 cm
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REŠTAURÁCIA
Barové stoličky

YE-Memphis barová stolička

5731376 –  Výškovo nastaviteľná, 
plynový piest, koženkové čalúnenie
40x87-108x36 cm, výška sedu: 62-83 cm

YE-Debbie barová stolička

0746104 – Kovová konštrukcia, 
koženkový sedák a operadlo
44x100x51 cm, výška sedu: 74 cm

YE-Clapton barová stolička

0730031 –  Výškovo nastaviteľná, 
plynový piest, koženkové čalúnenie
48x92-114x40,5 cm, výška sedu: 62-84 cm

YE-Dytona barová stolička

0731361 –  Výškovo nastaviteľná, 
plynový piest, koženkový sedák
44x89-111x48 cm, výška sedu: 61-81 cm

YE-Nashville barová stolička

5731382 –  Výškovo nastaviteľná, 
plynový piest, plastový sedák
38x67-87x40 cm, výška sedu: 57-78 cm 

Levente barová stolička 

Kovaná konštrukcia, čalúnený sedák

48x106x40 cm, výška sedu: 82 cm

SCA-Day H.82 barová stolička

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

B11 barová stolička 

kovová konštrukcia z jokloviny, 
čalúnený sedák, 35x65x35 cm, 
výška sedu: 65 cm

B12 barová stolička 

kovová konštrukcia z jokloviny, 
čalúnený sedák, 35x82x35 cm, 
výška sedu: 82 cm

10
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TI-Neptun stolička 

Hliníková konštrukcia, 
plastový sedák a operadlo
54x82x44 cm, 
výška sedu: 45 cm

EXTERIÉROVÉ
STOLIČKY

TI-Louise stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, 
vo viacerých farbách, 
52x84x41 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

TI-Specto stolička 

Sklenými vláknami zosilnená plas-
tová stolička, vo viacerých farbách, 
46x80x44 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 10 ks

TI-Stella stolička 

Nohy z anodizovaného hliníka, 
plastový plášť vo viacerých farbách, 
56x84x48 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 10 ks

TI-Sole stolička 

Nohy z anodizovaného hliníka, 
plastový plášť vo viacerých farbách, 
58x84x54 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

TI-Orient stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, 
vo viacerých farbách
47x83x40 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

TI-Rotus stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, 
vo viacerých farbách
47x83x40 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

TI-Mars stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, vo viacerých 
farbách, 58x79x58 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

Všetky naše exteriérové stoličky majú povrchy odolné voči UV žiareniu a poveter-

nostným vplyvom čo zaručuje ich dlhú životnosť. Okrem moderných a klasických 

plastových stoličiek vystužených sklenenými vláknami ponúkame aj elegantné 

polyratanové stoličky s hliníkovými rámami.

Odolné 
voči UV 

žiareniu, ľahko 
udržiavateľné
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ODOLNÉ 
POVETER-
NOSTNÝM 

PODMIENKAM

WW-Nestor stolička

0662063 –Hliníková konštrukcia, 
drevený sedák a operadlo
48x88x47 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 6 ks

YE-Kubik stolička s podrúčkami

0662122 – Hliníková konštrukcia, 
textilné čalúnenie na sedáku a operadle, 
polywood podrúčky, 64x88x56 cm, 
výška sedu: 43 cm. Stohovateľná: max. 6 ks

WW-Sedna stolička

0662220 – Hliníková konštrukcia, 
textilné čalúnenie na sedáku a operadle, 
44x88x46 cm, výška sedu: 46 cm 
Stohovateľná: max. 8 ks

YE-Lennie stolička

0662156 – Hliníková konštrukcia, 
hliníkový sedák a operadlo
50x88x59 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

50
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SCA-Sirio stolička 

2319 (61) – Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, UV odolná
86x86x50 cm, výška sedu: 50 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

SCA-Super Jenny stolička 

2085 –Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, UV odolná
58x90x64 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

SCA-Gio stolička 

2315 (81) – Sklenými vláknami 
zosilnená plastová stolička, UV odolná
49x84x50 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

12
ks

12
ks

12
ks

12
ks

SCA-Colette stolička 

2283 (62) – Sklenými vláknami 
zosilnená plastová stolička, UV odolná
47x85x47 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 6 ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

ODOLNÉ 

POVETERNOSTNÝM 

PODMIENKAM

SCA-Lisa Filo  
stolička

Kovová konštrukcia, 
sedák s výpletom

52x78x60 cm, 
výška sedu: 45 cm

Stohovateľná.

SCA-Lisa Filo 
stolička s podrúčkami

Kovová konštrukcia, 
sedák s výpletom, 

podrúčky
52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

SCA-Lisa Club 
stolička

Kovová konštrukcia, 
plastový sedák 

a operadlo  s výpletom
52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

SCA-Lisa Club 
stolička s podrúčkami

Kovová konštrukcia, 
plastový sedák 

a operadlo  s výpletom, 
podrúčky, 52x78x60 cm, 

výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

SCA-Lady B  
stolička

Kovová konštrukcia, 
plastový sedák 
a operadlo 
58x78x56 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

SCA-Lady B A slitta 
stolička

Kovová konštrukcia, 
plastový sedák 
a operadlo 
61x78x57 cm, 
výška sedu: 45 cm
Stohovateľná.

SCA-Summer  
stolička s podrúčkami

Kovová konštrukcia, 
kovový sedák 
a operadlo 
55x80x57 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovateľná.

SCA-Summer  
stolička

Kovová konštrukcia, 
kovový sedák 
a operadlo 
57x80x52 cm, 
výška sedu: 47 cm
Stohovateľná.
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NA-Regina stolička 

Sklenými vláknami zosilnená plastový 
plášť, kovové trubkové nohy
46,5x86x58,5 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

MODERNÝ 
EXTERIÉROVÝ 

DIZAJN

NA-Riva Bistrot stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

NA-Riva stolička s podrúčkami 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, podrúčky
58,5x86x55 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

NA-Dama stolička s podrúčkami 

Sklenými vláknami zosilnená plastový 
plášť, kovové trubkové nohy
61x86x58,5 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 5 ks
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NA-Bora stolička s podrúčkami 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová stolička, UV odolná
58,5x86x55 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

NA-Zac Classic stolička

Sklenými vláknami zosilnená  
plastová stolička, UV odolná,  
skladacia, 45x84,5x51,5 cm, 
výška sedu: 48,5 cm

NA-Bora Bistrot stolička 

Sklenými vláknami zosilnená plas-
tová stolička, UV odolná
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

NA-Costa Bistrot stolička 

Sklenými vláknami zosilnená  
plastová stolička, UV odolná
49x83x54 cm, výška sedu: 46,5 cm
Stohovateľná: max. 5 ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

Na-Musa stolička s podrúčkami 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, 
pre väčšiu stabilitu, 
väčšiu nosnosť a dlhšiu 
životnosť. 50x82,5x50 cm, 
výška sedu: 51,5 cm

Na-Trill stolička 
Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, pre 
väčšiu stabilitu, väčšiu nosnosť 
a dlhšiu životnosť.
53,5x82,5x53,5 cm, 
výška sedu: 47,5 cm 

Na-Erika stolička 
Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, pre väčšiu 
stabilitu, väčšiu nosnosť a dlhšiu 
životnosť. 55x86x51 cm, 
výška sedu: 44 cm
Stohovateľná. 

Na-Gardenia stolička 
Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, 
pre väčšiu stabilitu, 
väčšiu nosnosť a dlhšiu 
životnosť. 59x86x56 cm, 
výška sedu: 47 cm

Sortiment nábytku navrhnutý 

talianskymi dizajnérmi zahŕňa 

kompletný výber stoličiek, 

ktorý potrebuje iba reštaurácia. 

Barové stoličky, stoličky s podrúčkami 

alebo bez nich sú k dispozícii 

v 7 nádherných farbách s matným 

povrchom. Nábytkové zostavy 

sú stohovateľné, 

čo pomáha šetriť miesto.
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Na-Trill barová stolička 
Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, 
pre väčšiu stabilitu, väčšiu 
nosnosť a dlhšiu 
životnosť. 53,5x82,5x53,5 cm, 
výška sedu: 58,5 cm

Na-Trill Bistrot stolička 

Sklenými vláknami zosilnená 
plastová konštrukcia, pre väčšiu 
stabilitu, väčšiu nosnosť a dlhšiu 
životnosť.
50x82,5x50 cm, 
výška sedu: 51,5 cm
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

NA-Ninfea Relax stolička 

Nohy z anodizovaného hliníka, 
plastový plášť
82x74x69 cm, 
výška sedu: 41 cm

NA-Darsena stolička

Sklenými vláknami zosilnená plastová stolička, 
skladacia, za príplatok podhlavník
59x113x63 cm, 
výška sedu: 44,5cm

NA-Net relax stolička

Sklenými vláknami zosilnená plastová 
stolička, UV odolná, matné prevedenie
67x86x71 cm, výška sedu: 41 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

NA-Bit stolička

Sklenými vláknami zosilnená plastová 
stolička, UV odolná, matné prevedenie
52x84x55 cm, výška sedu: 47 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

NA-Aria stolička 

Plastový sedák a operadlo, 
poduška sa objednáva zvlášť
70,5x84x71 cm, 
výška sedu: 43 cm

MODERNÝ 
dizajn, 

PASTELOVÉ 
farby
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NA-Net stolička

Sklenými vláknami zosilnená plastová 
stolička, UV odolná, matné prevedenie
60x80x59 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 4 ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

NV-ASPEN stolička

Exteriérová 
celoplastová 

stolička, 
UV odolná

46x82x51 cm, 
výška sedu: 45 cm

Stohovateľná: max. 10 ks

NV-PANO stolička

Exteriérová 
celoplastová 

stolička, 
UV odolná

46x82x51 cm, 
výška sedu: 45 cm

Stohovateľná: max. 10 ks

NV-BERMO stolička

Exteriérová 
celoplastová 

stolička, 
UV odolná

46x81x51 cm, 
výška sedu: 43 cm

Stohovateľná: max. 10 ks

NV-NICE RATTAN stolička

Plastová konštrukcia, 
plastový sedák 

a operadlo, 
ratanové prevedenie

44x88x59 cm, 
výška sedu: 46 cm

Stohovateľná: max. 10 ks

Odolné 
voči UV 
žiareniu
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

NV-CASTELLO stolička

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

NV-SUNSET stolička

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

NV-SEGINUS stolička

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

NV-REGNUM stolička

Exteriérová 
celoplastová 
stolička, 
UV odolná
58x82x54 cm, 
výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 10 ks
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SCA-Lucrezia 2322 stolička

Polypropylénová konštrukcia vystužená 
sklenými vláknami, povrch sedáka a operadla 
s ratanovým výpletom., 57x88x56 cm,  
výška sedu: 47 cm. Stohovateľná: max. 4 ks

SCA-Lucrezia 2323 stolička

Polypropylénová konštrukcia vystužená 
sklenými vláknami, povrch sedáka a operadla 
s ratanovým výpletom.48x88x56 cm, výška 
sedu: 47 cm, Stohovateľná: max. 6 ks

12
ks

12
ks

12
ks

SCA-Olimpia trend 2635 stolička

Polypropylénová konštrukcia vystužená 
sklenými vláknami, povrch sedáka a operadla 
s ratanovým výpletom. 51x87x54 cm, 
výška sedu: 45 cm. Stohovateľná: max. 8 ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

SCA-Maxima 2321 stolička

Polypropylénová konštrukcia vystužená 
sklenými vláknami, povrch sedáka a operadla s 
ratanovým výpletom.
72x83x60 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 12 ks

WW-Saturn stolička

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet,
poduška sa objednáva zvlášť
44x87x42 cm, 
výška sedu: 43 cm

WW-Juno stolička

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet,
poduška sa objednáva zvlášť
43x90x41 cm, výška sedu: 46 cm
Stohovateľná: max. 8 ks

WW-Mars stolička

Hliníková konštrukcia, podrúčky 
z teakového dreva,  plochý plastový 
výplet, poduška sa objednáva zvlášť
45x87x39 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 10 ks

WW-Viking stolička

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet,
poduška sa objednáva zvlášť
44x88x43 cm, 
výška sedu: 45 cm

WW-Palma stolička

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet,
poduška sa objednáva zvlášť
44x77x42 cm, výška sedu: 43 cm
Stohovateľná: max. 5 ks

12
ks

SCA-Olimpia trend 2279 stolička

Polypropylénová konštrukcia vystužená 
sklenými vláknami, povrch sedáka 
a operadla s ratanovým výpletom.
61x82x55 cm, výška sedu: 45 cm
Stohovateľná: max. 4 ks

50
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50
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WW-Siesta de Luxe plážové lehátko

Hliníková konštrukcia, chrómované koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
polohovateľné operadlo, poduška a stolík  sa objednáva zvlášť
63x40x200 cm, výška sedu:  40 cm, Stohovateľné: max. 6 ks

WW-Siesta plážové lehátko

Hliníková konštrukcia, chrómované koncovky nôh, plochý plastový 
výplet, polohovateľné operadlo, poduška a stolík  sa objednáva zvlášť
58x40x200 cm, výška sedu: 37 cm

12
ks

12
ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoličky

WW-Lexus stôl

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový 
výplet, s doskou stola, 
160x113x80 cm

WW-Inca barová stolička

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
35x79x35 cm, výška sedu: 79 cm

WW-Inca L barová stolička 

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
35x105x35 cm, výška sedu: 79 cm

WW-Silvia fotel

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
83x76x80 cm, výška sedu: 50 cm

WW-Andrea fotel

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
70x83x78 cm, výška sedu: 45 cm

WW-Silvia pohovka

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
140x76x80 cm, výška sedu: 50 cm

WW-Andrea pohovka

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
poduška sa objednáva zvlášť
147x83x78 cm, výška sedu: 45 cm

WW-Lexus Lounge stôl

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
s doskou stola
120x50x80 cm

WW-Andrea stôl

Hliníková konštrukcia, chrómované 
koncovky nôh, plochý plastový výplet, 
s doskou stola, 90x50x60 cm

25
ks

25
ks

25
ks

10
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10
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10
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10
ks

10
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10
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A213/K Podnož stola   

Vhodná pre štvorcovú dosku stola 
s rozmerom 80x80 cm. Podnož je 
z oceľovej trubkovej konštrukcie 
opatrenej elektrostaticky nanášanou 
práškovou farbou, chromované 
koncovky nôh. Výška 75 cm.

A213 Podnož stola  

Vhodná pre obdĺžnikovú alebo oválnu 
dosku stola s rozmerom 120x80 
cm. Podnož je z oceľovej trubkovej 
konštrukcie opatrenej elektrostaticky 
nanášanou práškovou farbou, chro-
mované koncovky nôh. Výška 75 cm.

A220/K Podnož stola   

Vhodná pre štvorcovú dosku stola 
s rozmerom 80x80 cm. Podnož je 
z oceľovej trubkovej konštrukcie 
opatrenej elektrostaticky nanášanou 
práškovou farbou, chromované 
koncovky nôh. Výška 75 cm.

STOLY
S KOVOVOU 
KONŠTRUKCIOU

Naše reštauračné stoly sú navrhnuté tak, aby vyhovovali po- 

trebám stravovania. Preto sú naše kovové stoly pre 4-6 osôb 

vyrobené so štvorcovou, odbĺžnikovou, oválnou alebo kruho-

vou doskou,  s oceľovým rámom.

A220 Podnož stola   

Vhodná pre obdĺžnikovú alebo oválnu 
dosku stola s rozmerom 120x80 cm. 
Podnož je z oceľovej trubkovej konštrukcie 
opatrenej elektrostaticky nanášanou 
práškovou farbou, chromované koncovky nôh. 
Výška 75 cm.

BÉTA stôl  

Konštrukcia z oceľovej trubky 
s priemerom 18mm, plastové 
koncovky, 18 mm zaoblená 
laminátová doska stola, 
ABS hrany
135x75x90 cm

Levente Podnož stola  

Kovaná konštrukcia, vhodná 
pre štvorcovú dosku stola 
s rozmerom 
80x80 cm alebo kruhovú 
s priemerom 80 cm, 
primer 80x75 cm

5
ks
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Drevené stoly predávame do reštaurácií a hotelov, sú vhodné  len 

do interiéru. Dosky stolov je možné prispôsobiť Vašim požiadavkam, 

nohy sú vyrobené z masívneho bukového dreva, aby sa zachovala

 ich stabilita.

DREVENÉ
STOLY

SE-Miki stôl 

Laminátová doska stola, 
nohy z bukového masívu, 
rozkladací
110/200x78x75 cm

SE-Panna stôl 

Laminátová doska stola, 
nohy z bukového masívu, 
rozkladací
160/200x78x80 cm

SE-Linda stôl 

Laminátová doska stola, 
nohy z bukového masívu, 
rozkladací
160/200x78x80 cm
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PE-Ypsilon 4790 

Hliníková podnož, vhodná 
pre max. 60x60 cm 
dosku stola
priemer 60x73 cm

PE-Liberty 4230 

čierna farbená konštrukcia, 
vhodná pre max. 100x100 cm 
dosku stola
priemer 60x73 cm

PE-Ypsilon 4794 

hliníková barová podnož, 
vhodná pre max. 60x60 cm 
dosku stola
priemer 60x110 cm

PE-Liberty 4220  

čierna farbená konštrukcia, 
vhodná pre max. 150x190 cm 
dosku stola
76x73x46 cm

PE-Inox 4424-AC 

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele s 
lešteným povrchom, vhodná pre max. 
70x70 cm dosku stola
40x110x40 cm

PE-Inox 4421-AC 

Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele s 
lešteným povrchom, vhodná pre max. 
90x90 cm dosku stola
40x73x40 cm

Podnože sa vyrábajú v rôznych tvaroch a štýloch 

pri zachovaní ich funkčnosti. Vďaka tomu sú vhodné 

na rôzne udalostí akéhokoľvek druhu.
PODNOŽE 

STOLOV

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks

20
ks
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REŠTAURÁCIE
Podnože stolov

AB-01 podnož stola 

Oceľová noha z trubkového profilu, kruhový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm alebo s 
priemerom 80 cm, 
priemer 60x75x45 cm

AB-02 podnož stola  

Oceľová noha z trubkového profilu, kruhový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm alebo s 
priemerom 80 cm
priemer 60x110x45 cm

AB-08 podnož stola  

Oceľová noha z uzavretého profilu, štvorcový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm alebo
s priemerom 80 cm
45x120x45 cm

AB-10 podnož stola  

Oceľové nohy z uzavretého profilu, 
obdĺžnikový podstavec, 
doska stola max.120x60 cm
120x110x60 cm

AB-09 podnož stola  

Oceľové nohy z uzavretého profilu, obdĺžni-
kový podstavec, 
doska stola max.120x60 cm
120x75x60 cm

AB-07 podnož stola  

Oceľová noha z uzavretého profilu, štvorcový 
podstavec, doska stola max.80x80 cm alebo s 
priemerom 80 cm
45x75x45 cm

ks
5

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIE
Podnože stolov

WW-T-04000 podnož stola 

vhodná doska stola max.80x80 cm 
alebo s priemerom 80 cm
priemer 40x72 cm

WW-T-04040H podnož stola 

vhodná doska stola max.70x70 cm alebo 
s priemerom 70 cm
40x108x72 cm

WW-T-04040 podnož stola 

vhodná doska stola max.80x80 cm 
alebo s priemerom 80 cm
40x72x40 cm

WW-T-04080H podnož stola 

vhodná doska stola max.120x70 cm 
alebo oválna 120x80 cm
75x108x40 cm

WW-T-04080 podnož stola 

vhodná doska stola max.120x80 cm 
alebo oválna 120x80 cm
75x72x40 cm

WW-T-04000H podnož stola 

vhodná doska stola max.70x70 cm alebo 
s priemerom 70 cm
priemer 40x108 cm

W
W-K-04000H W

W-K-04080H

WW-K-04080

W
W-K-04040H

ks
20
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EXTERIÉROVÉ
STOLY

NA-Loto Relax 60 stôl 
Hliníková konštrukcia,
HPL doska
60x42x60 cm

NA-Aria 60 stôl 
Plastová doska 
aj konštrukcia
60x42x60 cm

NA-Aria 100 stôl 
Plastová doska 
aj konštrukcia
100x42x60 cm

3
ks

3
ks

3
ks
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REŠTAURÁCIA
Exteriérové stoly

Nákupom našich exteriérových stolov v setoch alebo zladením s exteriérovými 

stoličkami vytvoríte hosťom vynikajúce prostriedie. Naše stoly sú stohovateľné 

alebo skladacie, odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, v moder-

ných farbách.

NA-Step stôl

Plastový stôl z polyméru vystuženého sklenými 
vláknami, UV odolný. priemer 60,5 x76,5 cm

5
ks

5
ks

5
ks

NA-Clip stôl

Plastový stôl z polyméru vystuženého sklenými
vláknami, UV odolný., 80x75x80 cm

NA-Spritz stôl

Plastový stôl z polyméru vystuženého
sklenými vláknami, UV odolný.primer 
60x76,5 cm
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SCA-Tavolone 170x100 cm

1886 (70)
polypropylénová doska stola, 
štvorcové hliníkové nohy (8x8 cm), 
skladací
170x75x110 cm

SCA-Sovrapponibile 70x70 cm

2187
polypropylénová doska stola, 
nohy z anodizovaného hliníka, 
stohovateľný
70x75x70 cm

Odolné 
voči UV

SCA-Orazio stôl 70x70 cm

2189 (81)
Sklenými vláknami zosilnený 
plastový stôl, nohy s ratanovým 
výpletom
70x75x70 cm

5
ks

5
ks

5
ks
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SCA-Olimpo 80x80 cm

2197 (11)
polypropylénová doska stola, nohy z anodizovaného 
hliníka, skladací
80x73x80 cm

SCA-Ribalto Top 140x80 cm

2146
polypropylénová doska stola, nohy z anodizovaného 
hliníka, skladací
140x73x80 cm

5
ks

5
ks
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WELLNESS
NÁBYTOK

Vodu a vzduch 
prepúšťajúci, 

pružný 
anitbakteriálny 

poťah

Comfort plážové lehátko

Elektrostaticky práškovaná 
kovová konštrukcia, odolné voči 
UV žiareniu, antibakteriálny poťah, 
vhodné na pevný povrch.
70x103x202 cm, 
výška sedu: 36 cm
3-ročná záruka na konštrukciu

Antibakteriálny poťah

Farbené polyesterovou farbou

3-ročná záruka na konštrukciu

Farba odolná voči UV žiareniu

Priedušný a vlhkosť priepustný materiál

Recyklovateľné

50
ks
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REŠTAURÁCIA
Wellness nábytok

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. Sklope-

ním operadla je uľahčené jeho premiestňovanie a skladovanie.

Sunlight plážové lehátko

Elektrostaticky práškovaná 
kovová konštrukcia, odolné voči 
UV žiareniu, antibakteriálny poťah, 
vhodné na mäkší nespevnený povrch.
70x88x197 cm, 
výška sedu: 36 cm
3-ročná záruka na konštrukciu

Antibakteriálny poťah

Farbené polyesterovou farbou

3-ročná záruka na 

Farba odolná voči UV žiareniu

Priedušný a vlhkosť priepustný materiál

Recyklovateľné

50
ks
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Emotion plážové lehátko

Elektrostaticky práškovaná kovová 
konštrukcia, odolné voči UV žiareniu, 
antibakteriálny poťah, 
drevené podrúčky 61x96x192 cm, 
výška sedu: 30 cm, 3-ročná záruka na konštrukciu

KLASICKÁ 
forma

Klasický typ, drevené podrúčky zvyšujú úroveň 

pohodlia. Robustná masívna konštrukcia, 

sklápacie a polohovateľné operadlo

- konštrukcia z jokloviny

- drevené podrúčky dostupné v 3 farbách

- operadlo skladacie, uľahčuje skladovanie 

aj presun

- podrúčky z borovicového dreva, dostupné 

v 3 farbách

Na drevené prvky je 1-ročná záruka!

50
ks
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YE-Scott plážové lehátko

0803071 – Kovová konštrukcia, textilný poťah, 
výška podrúčok 51 cm
63x65x173 cm, výška sesu: 24 cm

NA-Alfa plážové lehátko

Plastová konštrukcia, textilný poťah, na 
doobjednanie markíza proti slnku
71x85x195 cm, výška sesu: 30 cm

YE-Alu-tex plážové lehátko

0814112 – Kovová konštrukcia, 
textilný poťah
60x73x186 cm, výška sesu: 38 cm

10
ks

25
ks

25
ks
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GALILEO 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: Nettuno, Eden, 
Alfa. Voliteľné farby: biela, 
antracitová, kávovo hnedá, 
tmavozelená, holubia sivá

CIRCLE 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

10
ks

10
ks
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REŠTAURÁCIA
Wellness nábytok

Kovové servírovacie stolíky sú vyrobené z pozinkovanej konštrukcie 

a s exteriérovou povrchovou úpravou, čo umožňuje ALEX wellness 

nábytku 3-ročnú záruku! Kompaktné stolové dosky poskytujú dlhú 

životnosť v exteriéri aj  v mokrom prostredí.

OBLONG servírovací stôl

Rozmery dosky stola: 40x55 cm, 
výška 65 cm, elektrostaticky 
práškovaná konštrukcia, 
doska stola z kompaktnej dosky, 
vhodný k lehátkam: 
Contrast, Cadillac 1

SQUARE LINE 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

ĽAHKÁ 
konštrukcia

RODI servírovací stôl

Plastová doska aj nohy, protišmykové 
podnože, stohovateľný,
rozmery dosky stola: 46x46 cm, 
výška 40 cm, váha: 2,3 ks, 
vhodný k lehátkam: Achille, 
Tropico, Omega. 
Voliteľné farby: biela, antracitová, 
kávovo hnedá, tmavozelená

SQUARE BOWS 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

10
ks

10
ks

10
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VENDÉGLÁTÁS
Wellness bútorok

Kovové šatňové skrine sa vyrábajú z oceľového 

plechu I. triedy  s elektrostatickým práškovým 

lakovaním. V dvierkach sa nachádzajú vetracie 

otvory.  Vybavené sú kovovými cylindrickými 

zámkami s dvoma kľúčmi. Dvere sú vybavené 

profilovou výstužou, ktorá bráni jej roztiahnutiu. 

Silikónové disky na dverách zabraňujú hlasným 

nárazom. Háčik na zavesenie vám umožní 

zavesiť tašku, kabát aj vešiak. Dostupné 

sú v RAL7035 svetlosivom prevedení.

FITT jednostranná 
šatňová lavica
OTB-UF-150-175-41

pre 4 osoby

8 vešiakov

150x175x41 cm

ŠATŇOVÝ
KOMFORT 

variabilné
prvky
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REŠTAURÁCIA
Wellness nábytok

METILLA ŠATŇOVÁ SKRIŇA 
s delenými dverami 
6 miestna, kovová
90x180x50 cm
5165SO-300/3-6

FITT Z-dverová
ŠATŇOVÁ SKRIŇA 
4 miestna, laminátová,  
82x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL

METILLA Z-dverová
ŠATŇOVÁ SKRIŇA 
4 miesta, kovová
80x180x50 cm
5165SO-400/2-4

FITT-30 ŠATŇOVÁ SKRIŇA
s dlhými dverami 
2 miestna, laminátová 
62x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL

METILLA ŠATŇOVÁ SKRIŇA
s dlhými dverami 

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

FITT-30 ŠATŇOVÁ SKRIŇA
s delenými dverami 
6 miestna, laminátová 
92x180x52 cm
OTB-01-080-04-ZL
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SVIETIACI
NÁBYTOK

Svietiaci nábytok je vhodný do interiéru aj exteriéru a môže byť 

oživením každého hotela, reštaurácie, baru alebo jedálne. 

Pri dennom svetle štýlovo oživí priestory, v tme ich urobí magickým. 

Vďaka výberu rôznych farieb osvetlenia sa dá prispôsobiť dekoru 

priestorov. Akumulátorové nabíjanie dovoľuje voľný pohyb nábytku

BIG CUT CORNER
SVIETIACI FOTEL

FROZEN DISPLAY
SVIETIACA POLICA

FURA TABLE
SVIETIACI STÔL

AIRBALL ARMCHAIR
SVIATIACI FOTEL

ks
20
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VENDÉGLÁTÁS
Világító bútorok

PS-boxy sú vhodné na vytváranie intímnej atmosféry. 

Sú vynikajúcou voľbou pre hotely a reštaurácie. PS-BOX 
RELAXAČNÉ PRVKY

PS-BOXJ 
relaxačný segment

Heterogénna pena, 
operadlo zrezaná 
molitanová pena, 
čalúnený, 
nastaviteľné nohy, 
ľavé a pravé prevedenie
130x140x68 cm, 
výška sedu: 42 cm

TS-02 stôl
60x75x120 cm

TS-01 malý stolík
60x42x60 cm

Konštrukcia zo 40 mm 
oceľovej trubky, 
doska z preglejky 
z obidvoch strán 
potiahnutá dekoritovou 
vrstvou, hrany lakované.
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LOUNGE
NÁBYTOK

KOMFORTNÉ
A

VARIABILNÉ

kód výrobku Názov Širka Hĺbka
Výška 
sedu

VGMB-
05-01-01

VITAL LAVICA ()
2 VONKAJŠIE 
OBLÚKY

153 
cm

56 cm 42 cm

VGMB-
05-02-01

VITAL LAVICA ((
VONKAJŠÍ - 
VNÚTORNÝ 
OBLÚK

153 
cm

56 cm 42 cm

VGMB-
05-03-01

VITAL LAVICA ))
VNÚTORNÝ - VON-
KAJŠÍ OBLÚK

153 
cm

56 cm 42 cm

VGMB-
05-04-01

VITAL LAVICA )(
2 VNÚTORNÉ 
OBLÚKY

153 
cm

56 cm 42 cm

VGMB-

05-05-1-U

VITAL SEDAČKA Ø54 
cm

Ø54 
cm

39 cm

kód výrobku Názov Širka Hĺbka
Celková 
výška

VGMB-
05-05-01

VITAL LAVICA
S OPERADLOM () 
2 VONKAJŠIE 
OBLÚKY

153 
cm

65 cm 81 cm

VGMB-
05-06-01

VITAL LAVICA
S OPERADLOM ((
vonkajší - 
vnútorný oblúk

153 
cm

65 cm 81 cm

VGMB-
05-07-01

VITAL LAVICA
S OPERADLOM ))
vnútorný - 
vonkajší oblúk

153 
cm

65 cm 81 cm

VGMB-
05-08-01

VITAL LAVICA
S OPERADLOM )(
2 VNÚTORNÉ 
OBLÚKY

153 
cm

65 cm 81 cm

VGMB-
05-06-01-A

VITAL STOLÍK Ø60 
cm

Ø60 
cm

32 cm

Prvkami zostavy Vital je možné prakticky zariadiť chodby, 

jedálne a haly. Čalúnené lavičky Vital môžu byť podľa 

potreby doplnené sedačkou a stolíkom.

VITAL ZOSTAVA

ks
3
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REŠTAURÁCIA
Lounge nábytok

Corner zostava ponúka jednoduché geometrické tvary vo väčších otvorených priestoroch. 

Táto sofistikovaná verzia je pohodlná a spríjemní každodenné prostredie, našim cieľom bolo 

ponúknuť jednoduchú formu v modernom prevedení. 

Kód výrobku Názov Širka Hĺbka
Celková výška/

výška sedu

CORNERFOTEL1 CORNER
FOTEL 1.

68 cm 68 cm 70/42 cm

CORNERFOTEL2 CORNER
FOTEL 2.

68 cm 68 cm 70/42 cm

CORNER- 

POHOVKA

CORNER
POHOVKA

120 cm 68 cm 70/42 cm

CORNERSTÔL CORNER
STÔL

68 cm 68 cm 42 cm

CORNER ZOSTAVA

ks
3

MIN.
ODBER
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CITY pohovka 2.

Čalúnená, molitanový sedák a 
operadlo, laminátový korpus
Rozmer: 
65x120x97x42 cm

CITY  fotel 1.

Čalúnený, molitanový sedák a 
operadlo, laminátový korpus
Rozmer: 
65x60x97x42 cm

CITY rohový prvok

Čalúnený, molitanový sedák a 
operadlo, laminátový korpus
Rozmer: 
65x65x97x42 cm

CITY ZOSTAVA
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CITY pohovka 3.

Čalúnená, molitanový sedák 
a operadlo, laminátový korpus
Rozmer: 
65x180x97x42 cm

Každá reštaurácia potrebuje miesto, kde sa môžu 

hostia pokojne porozprávať, či už ide o priateľské 

stretnutia alebo obchodné stretnutie. Rôzne veľkosti 

a tvary Vám umožňujú vytvárať variabilné zostavy. 

OD KAVIARNÍ 
AŽ PO 

ČAKÁRNE

ks
3

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIA
Lounge nábytok

K SEBE 
SPÁJATEĽNÉ 
TABURETKY

Čalúnené tvarované taburetky a k nim prislúchajúce stolíky slúžia ako vhodné miesta 

na sedenie. Výber z rôznych farieb môžete prispôsobiť štýlu hotela alebo reštaurácie.

MOON ZOSTAVA

Kód výrobky Názov Šírka Hĺbka  Celková výška

MOONPUFF1 MOON TABURETKA 1.
Čalúnená, molitanová 
výplň, s výrezom, skryté 
nohy

Ø55 cm Ø55 cm 46 cm

MOONPUFF2 MOON TABURETKA 2.
Čalúnená, molitanová 
výplň, tvar valca, skryté 
nohy

Ø55 cm Ø55 cm 46 cm

MOONSTÔL MOON STOLÍK
laminátová doska
kovová noha

Ø60 cm Ø60 cm 55 cm

ks
3

MIN.
ODBER
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REŠTAURÁCIA
Lounge nábytok

Zostava Bankok ponúka robustné ale elegantné sedenie. Počas dlhého dňa si 

môžete oddýchnuť a relaxovať v penových, mäkkých kreslách a pohovkách. 

Rôzne materiály a farby oživia každý priestor.

BANGKOK ZOSTAVA

Kód výrobky Názov Šírka Hĺbka  Celková výška

Bangkok fotel1 BANGKOK FOTEL 1.
1-miestny, čalúnený,
chrómované nohy, 
molitanová výplň

105 cm 80 cm 86/40 cm

Bangkok fotel2 BANGKOK FOTEL 2.
2-miestny, čalúnený,
chrómované nohy, 
molitanová výplň

178 cm 80 cm 86/40 cm

Bangkok fotel3 BANGKOK POHOVKA
3-miestny, čalúnený,
chrómované nohy, 
molitanová výplň

220 cm 80 cm 86/40 cm

Bangkok stôl BANGKOK STÔL
laminátový korpus,
chrómované nohy

90 cm 60 cm 46 cm

ks
3

MIN.
ODBER
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Súvisiace
produkty
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MESTSKÝ MOBILIÁR I DETSKÉ KÚTIKY I KANCELÁRSKY NÁBYTOK

Súvisiace
produkty
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MESTSKÝ MOBILIÁR

PRAKTICKÉ 
A KOMFORTNÉ 

PREVEDENIA
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SÚVISIACE PRODUKTY
Mestský mobiliár

RE-04 
GDANSKA lavica

3 miestna,
s operadlom
170x71x60 cm, výška 
sedu: 40 cm

4U305-10
ŠMÝKAČKA S 3 VEŽAMI 
A STRIEŠKOU, LÁVKOU 
A LEZECKOU STENOU

3x vež, šmýkačka,
strieška v tvare „A”,
5x kovová bariéra osadená
do drevených alebo kovových rámov, 
kolmý rebrík, lanový most
medzi vežami, šikmá lezecká stena, 
preliezací tunel medzi vežami
rozmer: 3,88 x 4,77 x 3,13 m

HP010K
PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KONÍK

ako dopadová plocha postačí trávnik 
rozmer: 0,86 x 0,27 x 0,78 m
Prevedenie: oceľová pružina, telo hojdačky 
a sedadlo sú vyrobené z vysoko
kvalitného plastu HDPE

LS301-K
LEZECKÁ STENA

celokovová, trojdielna, s horolezeckými 
úchytmi rozmer  2,67 x 0,98 x 2,42 m
Prevedenie: nosná konštrukcia
z ocele, stena je vyrobená z vodovzdornej 
preglejky určenej pre vonkajšie prostredie

VH-201
VAHADLOVÁ DVOJHOJDAČKA

ako dopadová plocha 
postačí trávnik
rozmer: 
3,08 x 0,29 x 0,93 m 

SZT-8 Cube odpadkový kôš

štvorcový tvar, 
drevené obloženie,
s otváracou strieškou, 
s popolníkom, 
75 l, 39x93x39 cm

Ponúkame širokú škálu exteriérového nábytku na dotvorenie 

priestorov v okolí hotelov a reštaurácií. 

P-45 
Madrid lavica

2 miestna,
s operadlom
120x77x70 cm, 
výška sedu: 45 cm

5
ks
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KANCELÁRSKY NÁBYTOK

VYBAVENIE 
MODERNÝCH 
KANCELÁRIÍ 
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SÚVISIACE PRODUKTY
Kancelársky nábytok

Pri navrhovaní kancelárskeho nábytku sa zameriavame prevažne 

na ergonómiu. Pomôžeme Vám vytvoriť pohodlné a moderné pracovné prostredie. 

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 
kancelárska stolička

Vysoké operadlo, 
bez podrúčok. 
Výškovo nastaviteľné 
ergonomické operadlo, 
plastový kríž s kolieskami, 
nastavenie výšky 
plynovým piestom.
Nosnosť: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm

Manažérske 
kreslo

Kód výrobku: AX-BS-2032
Vysoké operadlo, bez 
podrúčok. Výškovo nastaviteľné 
ergonomické operadlo, 
plastový kríž s kolieskami, 
nastavenie výšky plynovým 
piestom.
Nosnosť: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm

BASIC kancelárska stolička 
s podrúčkami

Vysoké operadlo, fixné 
podrúčky. Výškovo nastaviteľné 
ergonomické operadlo, 
plastový kríž s kolieskami, 
nastavenie výšky plynovým 
piestom.
Nosnosť: 110 kg
48x98-105x45 cm
Výška sedu: 40-49 cm
Ülésmag.: 40-49 cm

VOIT-MESH 
kancelárska stolička

Stredne vysoké operadlo 
s čiernej sieťoviny, pružná 
podpora chrbtice, ernomický 
sedák aoperadlo, nastavenie 
výšky plynovým piestom, fixné 
plastové podrúčky, hojdací 
mechanizmus s nastavením 
tvrdosti, plastový kríž 
s kolieskami.
Nosnosť: 110 kg
58x95-103x48 cm
Výška sedu: 48-56 cm
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DETSKÝ KÚTIK

KREATÍVNE 
PROSTREDIE 

NA HRU
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SÚVISIACE PRODUKTY
Detský kútik

Ponúkame nábytok do detských kútikov vhodný do hotelov a rodinných centier. 

Predávame široký sortiment stolov a stoličiek.

OVB-022-M4
BAMBI SKRINKA

2 dvere, z laminátovej dosky
90x50x40 cm

OVB-022-M3
BAMBI SKRINKA

4 dvere, z laminátovej dosky
90x90x40 cm

OVB-022-M9
BAMBI SKRINKA

2 zásuvky, z laminátovej dosky
90x50x40 cm

DONALD 1 DREVENÁ STOLIČKA

Kód výrobku: FLA-CHA1
Prírodná farba, konštrukcia z bukového 
dreva, tvarované operadlo. Stohovateľná

DINI STOLIČKA

Kód výrobku:: DSZ-0
Kovová konštrukcia, sedák a 
operadlo z preglejky

VIOLA STOLIČKA

Kód výrobku:VSZ-0
Kovová konštrukcia, sedák 
a operadlo z preglejky

Rozprávkový stôl obdĺžnik 

Kovová konštrukcia,  
laminátová doska stola
120x58x60 cm

Rozprávkový stôl lichobežník 

Kovová konštrukcia, laminátová 
doska stola
112x58x52 cm

Rozprávkový stôl polkruh 

Kovová konštrukcia, laminátová 
doska stola
120x58x60 cm
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VZORKOVNÍK FAREBNÝCH PREVEDENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLOV
Konštrukcie, poťahy, dosky stola

FARBY POŤAHOV A KOŽENIEK

OPTIO koženkový poťah / III. kategória

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 textilný poťah / VIII. kategória (za príplatok)

8 153 19175 12 18 20

66

PUMA textilný poťah / I. kategória

80 8100 4813 5333 55 56

RAL 9006
met.strieborná

Metalická 
antracitová

Metalická zlatá Matná 
čierna

Štruktúrovaná 
hnedá

RAL 1015
béžová

RAL 9004
lesklá čierna

STESA-DA textilný poťah / VI. kategória

LUX textilný poťah / VI. kategória

25 1510 1726 292812 22 33

FARBY KONŠTRUKCIÍ

Pri vypracovaní cenovej ponuky si pýtajte aktuálne farby poťahov!  Z dôvodu techniky tlače sa farby môžu odlišovať od skutočnosti!

LAMINÁTOVÁ DOSKA
nezabolená, 18 alebo 25 
mm hrubá, 2 mm ABS 
hrana

DOSKA Z MASÍVNEHO 
DREVA,  
vo viacerých farbách a 
prevedeniach, z dubového 
alebo bukového dreva, 
na základe individuálnej 
ponuky

KOMPAKTNÁ doska
12 mm hrubá vysoko 
odolná voči škrabancom, 
čierna hrana dosky

DEKORITOVÁ 
drevotriesková doska
odolnejšia voči 
škrabancom ako 
laminátová doska

DEKORITOVÁ 
preglejková doska
z obidvoch strán potiahnutá 
dekoritovou vrstvou, silné 
lakované hrany, zaoblená, 
dostupná aj z MDF doskou

010 00555 008003 01200148 007 013
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VZORKOVNÍK FAREBNÝCH PREVEDENÍ A POUŽITÝCH MATERIÁLOV
Konštrukcie, poťahy, dosky stola

Farby topalitových dosiek

0146
Zinc

0214
Timber

0201
Nut

0216
Maritimo_Pine

0218
Vintage

0211
Z_Light

0205
Odense

0217
Urban_Spruce

0219
Oak

Farby laminátových dosiek

103
Biela

401
Savaria buk

344
Béžová

404
Čerešňa

577
Svetlý dub sonoma

25 mm hurbá doska vo farbách: 
314 sivá, 463 Eur.javor. 401 Savaria buk, 
404 čerešňa, 577 svetlý dub sonoma 

463
Európsky javor

314
Sivá

410
Borovica

Farby laminátových UNI dosiek (za príplatok)

304
alu

271
antracit

301
capuccino

245
pacific

Farby dekoritových dosiek

Béžová
1002

Buk
3086

Sivá
1036

Javor
3104

Antracitová
1057

Farby kompaktných dosiek

Sivá 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

Topalitová doska je špeciálna doska
 vyrobená z materiálu z vysokovou
 hustotou, vhodná do interiéru aj 
exteriéru. Je vysoko odolná voči 
nárazom, poveternostným vplyvom, 
voči škrabancom aj UV žiareniu. 
Jednoducho udržiavateľná. Používa 
sa hlavne do exteriéru lebo odoláva 
aj zostatkovej dažďovej vode. 
V priloženej tabuľke nájdete 
ponúkané rozmery.

TOPALITOVÉ 
dosky 
podľa 
rozmerov

Rozmer svetlé farby stredné farby tmavé farby

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

INTERIÉROVÉ DOSKY STOLA

EXTERIÉROVÉ DOSKY STOLA



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

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 katalógu 

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 1500 € bez DPH je doprava spoplatnená sumou 30 € bez DPH.

Pri nákupe nad 1500 € bez DPH je cena dopravy 3% z ceny objednávky.


