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Severská borovice

Nábytek s pevností

3x

na dlouhá léta 

dlouhodobá
trvanlivost

vysoká
pevnost

tři vrstvy
laku

odolává 
počasí

Zima, chlad, vítr, to vše zocelilo borovice 
v severských zemích. Díky jejich těžkému 

životu tyto borovice rostou mnohem pomaleji 
než u nás a proto severské borovice vytváří 
velmi husté letokruhy, a tím vzniká pevnější 
a odolnější struktura než např. levná, rychle 
rostoucí tropická dřeva, jako např. merranti 
či akácie. 

 
 
 

Nábytek ze severské borovice je odolnější 
a trvanlivější a vydrží tak delší dobu. Borovice je 
dřevo, které vynikne pod jakoukoliv dřevěnou 
pergolou a skvěle se hodí do našich chat, chalup 
či roubenek.

Náš nábytek ze severské borovice je navíc 
opatřen kvalitním kováním se speciálními 
šrouby, které můžete postupně v průběhu času, 
jak dřevo pracuje, dotahovat. Nábytek je ošetřen 
unikátní technologií, při které se barva do dřeva 
napouští ve třech vrstvách, takže vám vydrží 
ještě déle.
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POLOHOVACÍ KŘESLO 
OLIVER 
Posezením v tomto polohovacím křesle 
s možností výběru ze 7 poloh si užijete 
maximální pohodlí. Díky pevnému hustému 
dřevu a kvalitnímu kování si budete toto 
křeslo užívat mnoho let.

STŮL SKEPPSVIK 
Doplňte si své venkovní posezení před chatou 
o krásný stůl z kvalitní severské borovice. 
Oceníte jeho pevnost a hustotu dřeva,  
díky níž bude dlouho stabilní. 

Rozměry: 150 x 88 cm

ROZKLÁDACÍ STŮL 
SKEPPSVIK 
Potřebujete přivítat více přátel, nebo si posedět 
jen tak se svojí rodinou? Pak oceníte tento 
kvalitní rozkládací stůl ze severské borovice. 

Rozměry: 160 / 210 x 88 cm

Akční cena: 1 799,- Kč / 66,99 €

Akční cena: 3 199,- Kč / 119 €

Akční cena: 5 199,- Kč / 193 €

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Jeden z největších výrobců borovicového nábytku v Evropě z Estonska.

S AKČNÍ SLEVOU 30%  

NA CELÝ SORTIMENT Severská borovice
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HOUPAČKA MAJA 150 cm
Pevná stabilní houpačka ze severské borovice 
vám umožní vychutnat si odpočinek naplno. 
Kvalitní a pevné kování společně s vynikající 
kvalitou dřeva vám umožní zažívat tyto 
okamžiky odpočinku po mnoho let.

Dodává se včetně kvalitní textilní střechy.

SERVÍROVACÍ STOLEK 
TINA
Doplňte si své zahradní posezení o praktický 
servírovací stolek a užijte si maximální 
pohodlí.

Rozměry: 63 x 55 x 74 cm 

Nábytek s pevností na dlouhá léta 

Akční cena: 5 799,- Kč / 215 € Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino Akční cena: 2 299,- Kč / 84,99 €

LEHÁTKO BÅSTAD
Vychutnejte si pohled na svoji zahradu 
z pohodlného lehátka z kvalitní severské 
borovice. Odpočívejte v pohodlí, nastavte 
si jednu ze tří poloh a relaxujte.

Rozměry: 65 x 186 x 88 cm

Akční cena: 3 199,- Kč / 119 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino
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TŘÍMÍSTNÁ LAVICE OLIVER 
Pohodlně se usaďte. Třímístná lavice  
ze severské borovice je velice pevná díky 
kvalitnímu hustému dřevu a kování, které 
můžete v průběhu času postupně dotahovat 
jak budete potřebovat.

SESTAVA VIKEN 
Stůl se dvěma křesly a třímístnou lavicí 
z kvalitní severské borovice ocení celá rodina. 
Zejména, když posezení změkčí ještě 5 kvalitních 
bavlněných polstrů. 

Rozměr stolu: 140 x 80 cm

Sestavy:

Akční cena: 2 899,- Kč / 107 €

Akční cena: 8 499,- Kč / 315 €

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Včetně pěti 
potahů zdarma

SESTAVA SVEN 2+3+
Zvýhodněná sestava dvou polohovatelných 
křesel Oliver (7 poloh), s třímístnou lavicí Oliver 
a klasickým stolem Skeppsvik bude ozdobou 
vaší verandy či zahrady.

Akční cena: 9 299,- Kč / 345 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Jeden z největších výrobců borovicového nábytku v Evropě z Estonska.

Severská borovice

Ochrana:

SESTAVA SVEN 6+
Zvýhodněnou sestavu z kvalitní severské 
borovice šesti polohovatelných křesel  
Oliver se sedmi polohami s velkým 
rozkládacím stolem Skeppsvik využijete 
pro větší či menší setkání přátel či rodiny. 

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino Akční cena: 15 499,- Kč / 575 €

Objednávkové číslo: RACC00007

TEAKOVÝ OLEJ 1L
Unikátní severská receptura od 
špičkového belgického výrobce s příměsí 
lněného a levandulového oleje skvěle 
ochrání váš dřevěný nábytek před 
vysycháním a změnou odstínu. Nábytek 
bude vypadat jako nový po dlouhá léta. 
Olej je vhodný na ošetření všech běžných 
druhů dřevěného nábytku (mahagon, 
borovice, teak, akácie, meranti, apod.).

Bezbarvý

Akční cena: 299,- Kč / 10,99 €



Mahagon

Nábytek ze dreva,
které odolávalo 
i delostreleckým strelám

ˇ

ˇ ˇˇ

Mahagon patří mezi nejexkluzivnější dřeva 
na světě. Jeho pevnost jej proslavila již 

v dobách španělských galér, kdy stavitelé 
lodí dávali na boky mahagonové dřevo, aby 
odolávalo dělovým koulím. Mahagon se nyní 
používá například  na výrobu luxusního nábytku, 
jako obklad palubních desek prémiových značek 
aut, nebo na paluby drahých jachet. Mahagon je 
extrémně tvrdé dřevo, které odolává škůdcům, 
dřevokazným houbám či hnilobě. Ani ve vlhku 
se nekroutí a nesmršťuje.

Jeho životnost ve venkovním prostředí je 30-40 
let, v interiéru je téměř neomezená.

Nenamořený mahagon má krásný přírodní 
světle hnědý odstín s tóny do růžové až 
červené. Postupem času pomalu tmavne až do 
hlubokého červenohnědého odstínu. Jedná se 
o velmi vzácné dřevo. Proto je dřevo použité na 
tento nábytek vytěžené v souladu s přísnými 
ochrannými předpisy.

unikátní
materiál

individuální
tónování

životnost
až 40 let

vysoká 
tvrdost
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POLOHOVATELNÉ  
KŘESLO MA-YO
Polohovatelné křeslo MA-YO z přírodního 
mahagonu poskytuje výběr ze sedmi 
poloh pro příjemné posezení. Díky vysoké 
pevnosti dřeva vydrží mnoho desetiletí.

OVÁLNÝ ROZKLÁDACÍ 
STŮL BALI 
Oválný rozkládací stůl Bali z luxusního mahagonu 
se skvěle hodí na zahradu i do altánu. Rozložená 
verze o rozměru 200 x 90 cm umožňuje pohostit 
i větší společnost. Složená varianta se 150 cm 
poskytuje dostatek místa pro středně velkou 
rodinu. 

Akční cena: 2 499,- Kč / 92,99 €

Akční cena: 2 899,- Kč / 107 €

Akční cena: 5 999,- Kč / 223 €Rozměry: 150 / 200 x 90 cm

Celosvětově známý renomovaný výrobce z Indonésie.

S AKČNÍ SLEVOU 42%  

NA CELÝ SORTIMENT

POLOHOVATELNÉ  
KŘESLO MALIBU 
Polohovatelné křeslo Malibu je vytvořeno 
z ohýbaného mahagonu, který tvarem kopíruje 
tělo a vytváří tak maximální pohodlí při posedu. 
7 poloh umožňuje vlastní ideální nastavení 
sedáku.

Mahagon

OBDÉLNÍKOVÝ  
ROZKLÁDACÍ STŮL JATI 
Obdélníkový rozkládací mahagonový stůl  
Jati má klasický tvar. V rozložené variantě o délce 
200 cm je vhodný i pro více lidí, nerozložená verze 
se 150 cm dostačuje  pro klasickou rodinu.

LAVICE JAVA 
Luxusní lavice Java z přírodního mahagonu 
poskytne pohodlné sezení pro tři lidi. 

Pevnost kvalitního dřeva a kování  
zajišťuje dlouholeté používání. 

Nábytek z opravdu odolného dreva

Akční cena: 6 499,- Kč / 239 €Rozměry: 150 / 200 x 90 cm

Rozměr: 150 cm Akční cena: 4 299,- Kč / 159 € 

LEHÁTKO FANIA 
Lehátko Fania z kvalitního mahagonu má  
hned několik poloh a umožňuje tak 
individuální nastavení. Pevný materiál  
a kvalitní kování vydrží i větší zátěž. Příjemné 
provedení přírodního mahagonu je hebké  
na omak a zajistí tak maximální pohodlí.

Akční cena: 4 599,- Kč / 169 €

ˇ
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Mahagon

SESTAVA ALOVIS 4+
Zvýhodněná mahagonová sedací sestava  
Alovis 4+ je složena ze 4 polohovatelných 
křesel MA-YO se sedmi polohami a rozkládacího 
oválného stolu. Pevnost a kvalitní kování 
umožňuje těšit se ze sestavy po dlouhá léta.

SESTAVA KINGVAN 6+ 
Zvýhodněná luxusní mahagonová sestava 
Kingvan umožňuje maximální pohodlí díky 
šesti luxusním polohovatelným křeslům Malibu 
se sedmi polohami a anatomicky tvarovaným 
sedákem i opěradlem a obdélníkovým 
rozkládacím stolem.

Akční cena: 14 999,- Kč / 555 €

Akční cena: 21 999,- Kč / 815 €

TEAKOVÝ OLEJ 1L
Unikátní severská receptura od 
špičkového belgického výrobce s příměsí 
lněného a levandulového oleje skvěle 
ochrání váš dřevěný nábytek před 
vysycháním a změnou odstínu. Nábytek 
bude vypadat jako nový po dlouhá léta. 
Olej je vhodný na ošetření všech běžných 
druhů dřevěného nábytku (mahagon, 
borovice, teak, akácie, meranti, apod.).

Bezbarvý

Akční cena: 299,- Kč / 10,99 €Objednávkové číslo: RACC00007

Ochrana:

Sestavy:

Celosvětově známý renomovaný výrobce z Indonésie.
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Hliník s textilenem

Nábytek s lehkostí
na dlouhá léta

Lehoučký jako vánek, přesto pevný 
a téměř bezúdržbový je moderní hli-

níkový nábytek s textilenem. Textilen je 
moderní, netoxický a extrémně odolný 
materiál odolávající jakémukoliv počasí. 
Používá se v  opěrné a  sedací části ná-
bytku a zajišťuje maximální pohodlí při 
posezení. Kvalita svárů a  profilů s  do-
statečnou tloušťkou, vynikající povr-
chová úprava, vysoká kvalita textilenu 
v  základním provedení 1x1 nebo v  lu-
xusním provedení 4x4 umožňuje maxi-
mální využití hliníkového nábytku v in-
teriéru i exteriéru téměř bez údržby.

lehký
a skladný

klimaticky
odolný

nevyžaduje
údržbu

vysoká
pevnost
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ŽIDLE VERA
Stohovatelná židle Vera v moderním designu 
s hliníkovým rámem ošetřeným práškovou 
technologií je opatřena kvalitním textilenem 
v základním provedení 1x1 pro příjemný posed.

ŽIDLE ALEGRO
Moderní, ostře řezaný design pohodlné 
stohovatelné židle Alegro je podtržen krásně 
zpracovaným stříbrným hliníkovým rámem 
a lehce udržovatelným kvalitním tmavým 
textilenem 2x1. Skvěle doplňuje stoly se 
stříbrným rámem, jako jsou například stůl 
Frankie nebo rozkládací stůl Marlon.

POLOHOVATELNÉ 
KŘESLO RAUL
Příjemné pohodlí díky výběru až ze 7 poloh 
zajistí křeslo Raul s hliníkovým rámem 
ošetřeným práškovou technologií. Sedák 
a opěrka zad je vytvořena z kvalitního textilenu 
v základním provedení 1x1. 

Akční cena: 999,- Kč / 36,99 €

Akční cena: 1 199,- Kč / 44,99 €

Akční cena: 1 299,- Kč / 47,99 €

S AKČNÍ SLEVOU 36%  

NA CELÝ SORTIMENT

te
xtilen 1x1

te
xtilen 2x1

te
xtilen 1x1

Renomovaný výrobce – vynikající kvalita.

ŽIDLE ADINA
Luxusní stohovatelná židle Adina s pevným 
hliníkovým rámem z moderních širokých 
profilů a špičkovým provedením textilenu  
4x4 s vysokou pevností je praktickou lehkou 
židlí, která se hodí k příjemnému posezení.

Akční cena: 1 699,- Kč / 62,99 €

te
xtilen 4x4

Hliník
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POLOHOVATELNÉ 
KŘESLO AUDREY
Luxusní polohovatelné křeslo Audrey s pevným 
hliníkovým rámem z moderních širokých profilů 
zajišťuje díky výběru 6 poloh, ergonomické 
opěrce zad a luxusnímu provedení textilenu 
4x4 maximální pohodlí a pevnost.

STŮL FRANKIE
Luxusní stůl Frankie z tmavého tvrzeného skla 
o síle 5mm a stříbrnou hliníkovou konstrukcí 
ošetřenou práškovou technologií , vytváří 
kvalitní designový kousek pro příjemné 
posezení.

Nábytek s lehkostí na dlouhá léta

Akční cena: 1 999,- Kč / 73,99 € 

Rozměr stolu: 160 x 90 cm
Povrch stolu: tvrzené zatmavené sklo

Akční cena: 3 799,- Kč / 139 €

te
xtilen 4x4



Hliník
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VERGIO 4+
Lehkost a pohodlí vytváří sestava Vergio 4+ 
se 4 stohovatelnými židlemi s kvalitním 
hliníkovým rámem a textilenem 1x1 
a moderním skleněným stolem.

Akční cena: 6 499,- Kč / 239 €

te
xtilen 1x1

Sestavy:

Renomovaný výrobce – vynikající kvalita.

POLOHOVATELNÉ 
LEHÁTKO SOPHIA
Luxusní rozkládací polohovatelné lehátko 
Sophia má kvalitní pevný a přesto lehký 
hliníkový rám z moderních širokých profilů. 
Špičkové provedení textilenu 4x4 zaručuje 
vynikající pevnost a pohodlí a velmi dlouhou 
životnost.

Akční cena: 3 999,- Kč / 149 €

te
xtilen 4x4

ROZKLÁDACÍ STŮL 
MARLON
Středně velké či velké sezení umožňuje 
rozkládací stůl Marlon s pevným hliníkovým 
rámem a deskou z trvanlivého tmavě šedého 
polywoodu. Speciální mechanismus díky 
vyklopení usnadňuje rozložení a opětovné 
složení stolu během pár sekund a bez námahy. 

Akční cena: 7 799,- Kč / 289 €Rozměr stolu: 154 / 204 x 90 cm
Povrch stolu: bezúdržbový Polywood

SEDACÍ SESTAVA REMUS 4+
Pohodlnou volbu polohy při posezení 
nabízí moderní sedací sestava Remus se 4 
polohovatelnými křesly s pevným  
hliníkovým rámem a textilenem 1x1 
v kombinaci s moderním stolem  
s deskou ze zatmaveného skla.

Akční cena: 7 599,- Kč / 283 €

te
xtilen 1x1

Hliník
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SEDACÍ SESTAVA 
RUMULUS 6+
Pohodlí i pro větší společnost představuje lehká 
sestava Rumulus 6+ se šesti polohovatelnými 
křesly v kvalitním provedení a s moderním 
rozkládacím stolem.

SEDACÍ SESTAVA 
AURELIA 4+
Luxusní moderní sestava Aurelia 4+ zahrnuje 
4 praktické stohovatelné židle s vysoce 
kvalitní hliníkovou konstrukcí a textilenem 
4x4 a moderní stůl z tmavého skla pro 
nezapomenutelné chvíle s rodinou či přáteli.

Akční cena: 13 599,- Kč / 503 € 

Akční cena: 8 999,- Kč / 335 €

te
xtilen 4x4

te
xtilen 1x1

Nábytek s lehkostí na dlouhá léta



Hliník

SEDACÍ SESTAVA 
ASTONIA 6+
Luxusní posezení pro střední i velkou 
společnost přináší speciální sestava Astonia 6+. 
Šest polohovatelných křesel v maximální kvalitě 
provedení v kombinaci s rozkládacím stolem 
umožňuje komfortní posezení.

Akční cena: 17 799,- Kč / 659 €

SEDACÍ SESTAVA  
AVALIS 4+
Komfortní luxusní sestava Avalis 4+ představuje 
4 polohovatelná křesla v maximální kvalitě 
provedení hliníkové konstrukce a textilenu  
4x4 v kombinaci s překrásným skleněným 
stolem ze zatmaveného skla.

Akční cena: 9 999,- Kč / 369 €

te
xtilen 4x4

te
xtilen 4x4

MWH Speciál

2016
Speciální nabídka

Nábytek pro dokonalé okamžiky 
vytváří již 65 let renomovaná německá 
značka MWH. Dokonalá preciznost 
při zpracování každičkého detailu, 
vysoká kvalita použitých materiálů, 
design, který rozzáří terasu či zahradu, 
dlouhodobá funkčnost a minimální 
nároky na údržbu, to jsou jen střípky, 
které charakterizují nábytek značky 
MWH. Speciální nabídku za vynikající 
ceny jsme připravili jen pro tento rok 
právě pro vás.

lehký
a skladný

klimaticky
odolný

nevyžaduje
údržbu

vysoká
pevnost



MWH Speciál

H
lin

íkPOLOHOVATELNÉ 
LEHÁTKO FORIOS
Toto polohovatelné lehátko vás bude hýčkat. 
Oceníte měkký textilen, vysoké opěradlo 
s možností přestavení do pěti poloh a pohodlné 
područky. Lehátko se díky kolům snadno 
přesunuje a je opatřeno tmavým textilenem 
v pevné a husté struktuře tzv. Jacquardovy vlny.

POLOHOVATELNÉ 
KŘESLO FORIOS
Maximální relaxaci a pohodlí vám nabízí toto 
křeslo s vysokou komfortní zádovou opěrkou 
a s možností nastavení do pěti poloh. Křeslo 
má nadčasový design a je osazeno kvalitním 
textilenem typu tzv. Jacquardovy vlny  
v odstínu antracit. 

STOHOVATELNÁ 
ŽIDLE FORIOS
Komfortní a velmi prostorná židle s nadča-
sovým designem v nádherné kombinaci 
tmavě šedého a grafitově stříbřitého odstínu 
hliníkového rámu s elegantním atracitovým 
textilenem s velmi pevnou strukturou tzv. 
Jacquardovy vlny pro dokonalé okamžiky.

Doporučená cena: 4 049,- Kč / 149,95 € 
Akční cena: 1 699,- Kč / 63,99 €

te
xt

ile
n 

Jacquardova vlna

te
xt

ile
n 

Jacquardova vlna

te
xt

ile
n 

Jacquardova vlna

Doporučená cena: : 4 589,- Kč / 169,95 €
Akční cena: 2 299,- Kč / 85,99 €

Doporučená cena: 8 099,- Kč / 299,95 €
Akční cena: 4 999,- Kč / 185 €

LIMITOVANÁ AKČNÍ 

NABÍDKA S EXTRA CENOU

Záruka kvality od největšího německého výrobce.

STŮL ALUTAPO
Stůl Alutapo není výjimečný jen svým 
designem, kdy se skleněná deska jakoby vznáší 
nad hliníkovým rámem, ale je i skvěle praktický. 
Unikátní skleněná deska Creatop lite je odlita 
s velmi odolného bezpečnostního skla, 
silného 8 mm, které je odolné vůči poškrábání 
a snadno se udržuje. Stůl lze výškově seřídit.

MWH Speciál

STŮL ROCCO
Velká rodina ani spousta přátel nemusí mít 
strach o místo. 230 cm dlouhý stůl Rocco splní 
hravě všechny prostorové nároky. Deska je 
vyrobena pod vysokým tlakem ze skelných 
vláken, speciálního tmelu a potažena odolným 
lakem. Stůl lze výškově seřídit pro vyrovnání 
nerovného podkladu.

Doporučená cena: 13 499,- Kč / 499,95 € 
Akční cena: 5 999,- Kč / 222 €

Rozměr stolu: 160 / 95 x 74 cm

Rozměr stolu: 230 / 95 x 74 cm

Povrch stolu: skleněná deska Creatop lite

Povrch stolu: kompozitová deska Creatop Basic
Doporučená cena: 29 679,- Kč / 1 099,95 € 
Akční cena: 13 999,- Kč / 519 €



Tahokov

 voda nezničí

voděodolný mrazu 
vzdorný

stálo 
barevný

vysoká
pevnost

Nábytek, který ani

Ostré sluneční paprsky, vytrvalý 
déšť, mráz nebo dokonce sníh vy-

drží bez úhony originální řada zahrad-
ního nábytku MWH z tahokovu.

Tahokov je materiálem nové generace. 
Jeho moderní design a  velice pevné, 
kvalitní provedení jej umožňuje pou-
žívat téměř bez údržby. Díky vysoké 
kvalitě materiálu, silné vrstvě povrcho-
vého laku Elotherm® (3x silnější vrstva, 
než je obvyklé) a pečlivému zpracování 
tento nábytek odolává i náročným kli-
matickým vlivům bez stopy rzi či me-
chanického poškození.

Užívejte si zahradu bez starostí.



Tahokov

ŽIDLE CARLO 
Designová, velmi pevná židle z tahokovu. 
Její speciální tvar umožňuje pohodlný posed. 
Univerzální tmavě šedá barva se hodí do 
různého prostředí. Židle je stohovatelná  
a tak šetří prostor při skladování.

ŽIDLE SAVOY BASIC
Praktická stohovatelná židle z tahokovu 
s pohodlným posedem a širokým stabilním 
profilem nohou vydrží i větší namáhání. 
Provedení v tmavě šedé barvě je velice 
praktické. 

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
SAVOY 6-POS BASIC
Polohovatelné křeslo z tahokovu se širokým 
profilem nohou umožňuje zvolit jednu ze šesti 
poloh, které pro vás budou nejpohodlnější. 

Akční cena: 1 399,- Kč / 51,99 €

Akční cena: 1 099,- Kč / 39,99 €

Akční cena: 2 199,- Kč / 81,99 €

S AKČNÍ SLEVOU 37%  

NA CELÝ SORTIMENT

Záruka kvality od největšího německého výrobce.
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Tahokov

STŮL ROYAL VERSO
Kruhový stůl z tahokovu v tmavě šedé vyniká 
svými velkorysými rozměry, minimálně pro 4 
osoby. Díky úpravě Elotherm, kterou naleznete 
pouze u produktů MWH,  odolá stůl i náročným 
klimatickým podmínkám a je v podstatě 
bezúdržbový. Má nastavitelnou výšku nohy 
pro vyrovnání nerovného podkladu.

STŮL UNIVERSAL
Univerzální stůl z tahokovu v tmavě šedé 
skvěle ladí s židlemi. Hodí se pro sezení se šesti 
či čtyřmi židlemi. Kvalitní povrchová úprava 
odolává i extrémním klimatickým podmínkám. 
Stůl má speciální mechanismus, kterým se 
koriguje vyváženost stolu na ploše, aby se 
nekolébal.

STŮL TAVIO
Menší stůl z tahokovu v tmavě šedé ideální  
do menšího prostoru. Několikanásobná vrstva 
laku zvyšuje odolnost stolu vůči klimatickým 
podmínkám. Stůl má speciální mechanismus, 
kterým se koriguje vyváženost stolu na ploše, 
aby se nekolébal. 

Nábytek, který ani voda nezničí

Akční cena: 2 299,- Kč / 85 € 

Akční cena: 3 799,- Kč / 139 € 

Rozměry: ∅ 105 x 74 cm

Rozměry: 160 x 90 x 74 cm

Rozměry: 70 x 70 x 74 cm Akční cena: 2 399,- Kč / 87,99 €

Ta
ho
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v



SESTAVA BANI 4+

Zvýhodněná sestava zahradního nábytku 
z tahokovu se 4 židlemi Savoy Basic a stolem 
Universal je velice praktická a bezúdržbová. 
Vychutnejte si příjemné okamžiky bez práce.

Akční cena: 6 999,- Kč / 259 €

Tahokov

SESTAVA CARONI 4+

Designová výhodná sestava 4 židlí Carlo a stolu 
Universal z tahokovu vám umožní užívat si 
krásy zahrady v pohodlí kvalitního zahradního 
nábytku. Vynikající kvalita zaručuje dlouhou 
životnost.

SESTAVA BASANI 4+

Odpočívejte v luxusu, který vám umožní 
zvýhodněná sestava 4 polohovatelných křesel 
Savoy 6-pos Basic a stolu Universal z tahokovu. 
Nechte se hýčkat pohodlím.

Akční cena: 8 699,- Kč / 323 €

Akční cena: 11 199,- Kč / 415 €

Záruka kvality od největšího německého výrobce.

Ta
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SABI 2+

Příjemné posezení ve dvou vám zajistí 2 židle 
Savoy Basic s menším stolem Tavio ve výhodné 
sestavě z tahokovu. Vychutnejte si příjemný klid 
a pohodlí.

Akční cena: 3 999,- Kč / 149 € 

BASANI 6+

Vychutnejte si ještě více luxusu, díky 
zvýhodněné sestavě 6 polohovatelných křesel 
Savoy 6-pos Basic a stolu Universal z tahokovu. 
Hýčkejte svou rodinu či přátele pohodlným 
posezením.

Akční cena: 15 199,- Kč / 563 €

Tahokov



Promo-kov S AKČNÍ SLEVOU 30%  

NA CELÝ SORTIMENT

AKČNÍ SESTAVA 
VERONA 6+
Šest židlí se stabilní ocelovou konstrukcí 
ošetřenou tmavě šedou práškovou barvou 
v kombinaci s kvalitním tmavě šedým 
textilenem 2x1 umožňuje příjemné posezení 
i větší rodině. Set je doplněný o skleněný 
stůl s ocelovou konstrukcí a 5 mm silnou 
deskou z tvrzeného skla. Stůl je připraven na 
zabudování slunečníku. Vychutnejte si pohodu 
za výhodnou cenu.

Akční cena: 5 699,- Kč / 211 €

Rozměry:
Židle: (š x d x v) 55 x 70 x 91,5 cm
Stůl: (š x d x v) 151 x 95 x 71 cm

te
xtilen 2x1

Chytrý tah
pro príjemnou pohoduˇ

Promo-tahokov

voděodolný mrazu 
vzdorný

stálo 
barevný

vysoká
pevnost

Kvalita v kombinaci s atraktivní ce-
nou představuje chytrou volbu.  
Promo-tahokov spojuje oba parametry, 
velmi dobrou kvalitu materiálů, svárů  
a povrchového ošetření s velmi zají-
mavou cenou. Kolekce vzniká v  dílně 
největšího výrobce hliníkového a ko-
vového nábytku na světě a  potvrzuje 
tak záruku kvality.



ŽIDLE KLASIK

Stohovatelná židle z tahokovu s líbivým 
ornamentem na zádové opěrce, pohodlnými 
područkami a stabilní konstrukcí. Kovová 
konstrukce je lehká a snadno se udržuje. Kvalitní 
povrchová úprava je tvořena základní vrstvou 
nanesenou katalýzou a další vrstvou barvy 
nanesenou práškovou technologií.

Akční cena: 899,- Kč / 33,99 €

ŽIDLE KLASIK 7-POS

Polohovatelné křeslo (7 poloh) z tahokovu, 
s pohodlnými područkami a stabilní konstrukcí 
zajišťuje maximální pohodlí. Lehká kovová 
konstrukce je chráněná proti nepřízni počasí 
dvěma vrstvami barvy, první nanesenou 
katalýzou a další práškovou technologií.  
Užijte si pohodlné sezení.

STŮL KLASIK 70

Příjemné posezení v užším kruhu rodiny 
umožňuje čtvercový stůl z tahokovu vhodný 
i do menších prostorů, na balkóny či terasy. 
Dvouvrstvé nanesení barvy katalýzou 
a práškovou technologií chrání stůl proti 
klimatickým vlivům. Lehký materiál umožňuje 
snadnou manipulaci.

Akční cena: 1 499,- Kč / 55,99 €

Akční cena: 1 199,- Kč / 44,99 €

Promo-tahokov
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Rozměry: 70 x 70 x 71 cm

S AKČNÍ SLEVOU 31%  

NA CELÝ SORTIMENT

STŮL KLASIK 150
Obdélníkový stůl z tahokovu je vhodný i pro 
větší společnost 4 – 6 lidí. Lehká konstrukce 
umožňuje snadnou manipulaci a dvouvrstvá 
barva nanesená katalýzou a práškovou 
technologií chrání stůl před změnami počasí.

ŽIDLE PIKOLO
Kovová stohovatelná židle s výpletem 
z trvanlivého a bezúdržbového umělého ratanu 
umožňuje pohodlné sezení. Konstrukce židle 
je ošetřena proti nepřízni počasí speciální 
práškovou barvou.

STŮL PIKOLO ROUND
O rohy praktického kovového stolu Pikolo 
Round se nezraníte díky kruhovému tvaru 
s lehce omyvatelnou skleněnou deskou 
z tvrzeného 5 mm skla. Speciální prášková 
barva chrání konstrukci proti špatnému počasí. 
Rozměry umožňují posezení i v menších 
prostorech.

Chytrý tah pro príjemnou pohoduˇ

Akční cena: 2 299,- Kč / 85,99 € 

Akční cena: 699,- Kč / 25,99 € 

Rozměry: 150 x 90 x 71 cm

Rozměry: ∅ 60 x 71 cm Akční cena: 899,- Kč / 33,99 €

Promo-tahokov
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Promo-tahokov

Akční cena: 1 699,- Kč / 62,99 €

AKČNÍ SESTAVA 
PIKOLO SET
Pikolo set je díky svým úsporným rozměrům 
vhodný na balkóny či jiné menší prostory. 
Konstrukce s tmavým ratanem vytváří příjemný 
vzhled nábytku, který se snadno udržuje. Deska 
stolu z tvrzeného skla je poloprůhledná a tvoří 
zajímavý designový prvek.

Rozměry:
Židle: (š x d x v) 53 x 58 x 77 cm
Stůl: ∅ 60 x 71 cm

Ten správný stín

Slunečníky

pro kvalitní odpočinek

Kvalitní slunečníky zajistí ochranu 
proti slunci i dešti. Kvalitní materiály, 
snadné ovládání, vychytané otevírání 
a nastavení výšky a natáčení úhlu 
slunečníku zajišťuje maximální 
pohodlí. Všechny slunečníky se nabízí 
ve čtyřech barvách, elegantní šedá, 
moderní červená, přírodní béžová 
a hřejivá oranžová. 



Slunečníky

Sl
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VENICE (Ø 2,7 m)
Pohodlné posezení ve stínu zajistí středový 
slunečník Venice o průměru 2,7 m. Hliníková 
nosná tyč je ošetřena kvalitní práškovou barvou, 
která lépe odolává klimatickým vlivům.
Slunečník je pokryt kvalitním voděodolným 
polyesterovým 180 g plátnem s horním větracím 
otvorem. Pro lepší pohodlí je slunečník vybaven 
otočným kloubem, který umožňuje naklánění ze 
strany na stranu.

Akční cena (mix barev): 1 399,- Kč / 51,99 €

Nosná tyč (alu): 
Ø 38/34 x 0,8 mm 
6 žeber (ocel): 10 x 18 mm
Hmotnost: 4,5 kg
Plátno: 180 g/m2 voděodolný polyester

S AKČNÍ SLEVOU 37%  

NA CELÝ SORTIMENT

Nadstandardní provedení renomovaného dodavatele.

MIAMI (Ø 2,7 m)
Boční slunečník Miami má průměr 2,7 m.  
Je vybaven ocelovou stojnou a nosnou tyčí. Spolu  
s 8 ocelovými žebry jsou ošetřeny kvalitní 
práškovou barvou proti klimatickým vlivům.
Vynikající voděodolné polyesterové plátno 160 g 
s větracím otvorem vás ochrání před sluncem 
i deštěm. Stabilita je zajištěna díky křížové 
základně. Slunečník umožňuje nastavení různého 
úhlu pro ještě větší pohodlí.

Akční cena (mix barev): 2 399,- Kč / 89,99 €

Stojná tyč (ocel): 48 mm
Nosná tyč (ocel): 42 mm
8 žeber (ocel): 18 x 12 mm
Hmotnost: 11,5 kg
Plátno: 160 g/m2 voděodolný polyester

Barvy:

Barvy:

Dodáván bez žulového 
podstavce

Slunečníky

Sl
un
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ŽULOVÝ PODSTAVEC
Žulový podstavec pro slunečníky se  
středovou nohou je koncipován tak, aby 
dokázal bezpečně ukotvit slunečník i ve větru.  
Proto je jeho hmotnost 35 kg.
Trubka, která slouží na uchycení slunečníku 
je z nerezové oceli. Na spodní části podstavce 
jsou dvě kolečka a z boku madlo pro snadnou 
manipulaci s podstavcem.

Akční cena: 1 299,- Kč / 47,99 € 

Hmotnost: 35 kg
Materiál: granit (žula) / nerez pro uchycení
Rozměry: 45 x 45 x 6,5 cm

ten správný stín pro kvalitní odpočinek

ROMA (Ø 3,5 m)
Luxusní boční slunečník Roma, zajišťuje 
maximum pohodlí a ochrany v extrémním 
rozměru 3,5 m. Křížová základna, hliníková nosná 
tyč s 8 hliníkovými žebry zajišťují maximální 
stabilitu, vysoce kvalitní voděodolné polyesterové 
plátno o vysoké gramáži 250 g s větracím 
otvorem spolehlivě ochrání před sluncem 
i deštěm.
Slunečník umožňuje nastavení úhlu a dokonce 
rotaci kolem svislé osy. 

Akční cena (mix barev): 5 699,- Kč / 211 €

Stojná tyč (alu): 75 x 60 mm
Nosná tyč (ocel): 39 mm
8 žeber (alu): 25 x 17 mm
Hmotnost: 22 kg
Plátno: 250 g/m2 voděodolný polyester

Barvy:



Pro opravdový relax
a skutečnou pohodu

Podsedáky
Polstry jsou vyrobeny špičkovým 
českým výrobcem Hartman z těch 
nejkvalitnějších italských látek. 
Materiál je moderní směs bavlny 
a polyesteru - tzv. polycotton, 
který je stálobarevný a nemačkavý. 
Polstry mají hned několik chytrých 
vychytávek. Vzadu a na bocích 
jsou opatřeny pásky, kterými je 
bezpečně uchytíte k nábytku. Mezi 
sedací a opěrnou částí má sedák 
několikacentimetrový sklad, kterým 
můžete korigovat pohodlněji velikost 
sedacího či opěrného místa. Polstry 
mají na každé straně lehce odlišný 
vzor a barevnou kombinaci, takže 
s jedním polstrem si kupujete dva 
designové vzory, které můžete měnit 
či kombinovat dle libosti.

Podsedáky

Po
ds
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ák
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Vysoká kvalita výrobce Hartman.

HARTMAN GREY
Podsedák Hartman Grey je vyroben z kvalitní 
bavlny, proto se na něm budete cítit jako na 
obláčku. Moderní barevná kombinace šedé 
s jemnějšími linkami bílé a zelené se hodí pro 
pohodlné posezení na židli z tahokovu i hliníku. 
Je vhodný samozřejmě také i pro dřevěný 
zahradní nábytek.

Akční ceny: 
100 x 50 x 6 cm: 349,- Kč / 12,99 €
110 x 50 x 6 cm: 379,- Kč / 13,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 14,99 €
195 x 60 x 6 cm: 649,- Kč / 23,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 149,- Kč / 5,59 €

1.
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rana

HARTMAN ORANGE
Podsedák Hartman Orange je vyroben z kvalitní 
bavlny, proto je posed na něm velmi pohodlný. 
Příjemná barevná kombinace béžové s tmavšími 
a světlejšími proužky hnědé a oranžové vytváří 
velmi svěží vzhled, který se hodí jak pro dřevěný 
zahradní nábytek, tak pro židle z moderních 
materiálů jako je tahokov či lehký hliník.

Akční ceny: 
100 x 50 x 6 cm: 349,- Kč / 12,99 €
110 x 50 x 6 cm: 379,- Kč / 13,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 14,99 €
195 x 60 x 6 cm: 649,- Kč / 23,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 149,- Kč / 5,59 €

1.
 st

rana

2.
 st

rana



Podsedáky

HARTMAN RED
Podsedák Hartman Red je vyroben z kvalitní 
bavlny pro příjemné posezení.  Červený základ 
podsedáku působí vesele. Kombinace kostky 
sluší nejen dřevěným židlím, ale hodí se 
i k moderním materiálům jako je tahokov  
nebo hliník v kombinaci s textilenem.

Akční ceny: 
100 x 50 x 6 cm: 349,- Kč / 12,99 €
110 x 50 x 6 cm: 379,- Kč / 13,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 14,99 €
195 x 60 x 6 cm: 649,- Kč / 23,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 149,- Kč / 5,59 €

1.
 st

rana
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 st

rana



Možnost výhodného splátkového prodeje.

Na výši splátek s nízkým úroken nebo  i bez navýšení 
se ptejte u svého prodejce.

Neustálá inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech 
výrobků uvedených v tomto katalogu. 
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

GARLAND distributor, s.r.o.,  
Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ

... stačí si jen vybrat!

Váš prodejce:
WWW.GARLAND.CZ       WWW.GARLAND.SK


