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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.

Nábytek, který
dýchá prírodouˇ
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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.

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.

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 / 69,99 €
 

Akční cena: 5 799,- Kč / 224,00 €
 

Akční cena: 2 999,- Kč / 116,00 €

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

LEHÁTKO VIKEN
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: 174 x 65 x 70 cm

Akční cena: 3 599,- Kč / 139,00 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Jeden z největších výrobců borovicového nábytku v Evropě z Estonska.

S AKČNÍ SLEVOU 30%  

NA CELÝ SORTIMENT

Akční cena: 4 999,- Kč / 193,00 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

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.

Akční cena: 2 899,- Kč / 112,00 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino
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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: Ochrana:

Akční cena: 8 799,- Kč / 339,00 € Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

Včetně pěti 
potahů zdarma

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: 14 999,- Kč / 577,00 €

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: 8 999,- Kč / 347,00 €Moření / Barva: 3x mořeno / cappuccino

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: 349,- Kč / 13,99 €

Jeden z největších výrobců borovicového nábytku v Evropě z Estonska.
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Nábytek ze dreva,
které odolává věkům

ˇ

Teak je přeborníkem v odolnos-
ti. Teakové dřevo má ve venkov-

ním prostředí vysokou životnost. 
Je velmi pevné, dokáže odolat 
škůdcům i  houbovým chorobám. 
Používáme vyzrálé dřevo starší 
více jak 40 let. Přírodní barva dře-
va je protknuta medově zlatavými 
tóny, které se zráním v  čase mění 
do stříbrošedé patiny a  dávají tak 
dřevu ještě větší exotický nádech.

unikátní
materiál

vysoká
tvrdost

individuální
tónování

životnost
až 40 let

Teak

9



AKČNÍ SESTAVA FLORES 6+
Zvýhodněná teaková sedací sestava Flores se 
šesti anatomicky tvarovanými křesly a velmi 
pevným kvalitním stolem uspokojí i větší 
rodinu. Křesla díky 7 polohám umožňují 
maximální pohodní a relaxaci. 

Dlouhá životnost a extrémní pevnost je dána 
vyzrálostí dřeva, které je starší více jak 40 let.

Rozměry: 220 x 100 cm

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: 349,- Kč / 13,99 €Objednávkové číslo: RACC00007

Ochrana:

Hliník, tahokov,  
kov, ratan, altány...

Nábytek na dlouhé
a klidné roky

Značka Creador díky široké nabídce 
dokáže uspokojit téměř každého za 

skvělou cenu. Creador v provedení hli-
ník s  textilenem 1x1 až 2x2 je lehoun-
ký, v provedení tahokov a kov je velmi 
pevný s půvabnými ornamenty, a v pro-
vedení z oblíbeného polyratanu je sta-
bilní a odolný. Nabídku Creadoru skvěle 
doplňují altány, houpačky a slunečníky. 
Díky kvalitě použitých materiálů Vám 
bude vše sloužit dlouhá léta. To vše se 
zárukou největšího výrobce nábytku na 
světě.

lehký
a skladný

klimaticky
odolný

nevyžaduje
údržbu

vysoká
pevnost

Te
ak

Akční cena: 22 999,- Kč / 885,00 €
Doporučená cena: 34 999,- Kč / 1 347,00 €CENOVÁ

BOMBA! !

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

POLOHOVATELNÉ  
KŘESLO RAUL BASIC
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. 

ŽIDLE PAOLA STANDARD
Stohovatelná židle s prodlouženou zadní 
opěrkou dopřeje zádům maximální podporu 
a pohodlí. Pevný stříbrný rám v kombinaci 
s tmavě šedým textilenem 2x1 poskytuje vyšší 
stabilitu a pevnost. 

Akční cena: 899,- Kč / 34,99 €

Akční cena: 1 299,- Kč / 49,99 €

Akční cena: 1 199,- Kč / 46,99 €

S AKČNÍ SLEVOU 36%  

NA CELÝ SORTIMENT
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POLOHOVATELNÉ  
KŘESLO RALF STANDARD
Příjemný posed s velkou flexibilitou 7 nastavitel-
ných poloh umožňuje toto polohovatelné křeslo. 
Prodloužená zadní opěrka z tmavě šedého  
textilenu 2x1 poskytuje pevnou oporu  
a příjemný pocit při sezení.  

ŽIDLE VALENTINA 
COMFORT
Pohodlí a maximální komfort přináší židle 
Valentina. Stříbrný široký rám v kombinaci 
s posílenými vysoce kvalitními klouby a tmavě 
šedým textilenem 2x2 s pevnějším vláknem 
poskytuje maximální pevnost židle a komfortní 
odpočinek.

Akční cena: 1 399,- Kč / 53,99 € 

Akční cena: 1 299,- Kč / 49,99 €

te
xtilen 2x1

te
xtilen 2x1

te
xtilen 2x2

POLOHOVATELNÉ  
KŘESLO EVAN COMFORT
Vychutnejte si pohodlí v polohovatelném křesle 
Evan. Pevná konstrukce, širší profily, posílené 
klouby i silnější vlákno tmavě šedého textilenu 
2x2 zaručuje extrémní pevnost. Možnost 
výběru různých (až 7 poloh) poskytuje větší 
variabilnost a maximální pohodlí.

Akční cena: 1 799,- Kč / 69,99 €

te
xtilen 2x2
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POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
EVAN LUX S PODNOŽKOU 
COMFORT
Pohodlně sedět nebo ležet? Díky křeslu Evan 
Lux můžete obojí. Polohovatelná podnožka 
jedním pohybem vytvoří z křesla pohodlné 
lehátko. Užijte si maximálního komfortu 
a odpočívejte v pohodlí.

POLOHOVATELNÉ LEHÁTKO 
AMELIA COMFORT
Lehká přesto extrémně pevná konstrukce díky 
masivnějším profilům a kvalitnímu tmavě šedému 
textilenu s pevnějším vláknem 2x2. 
Díky zadním kolečkům se s lehátkem velmi 
snadno manipuluje. Užívejte si krásného počasí  
v pohodlném náručí lehátka Amelia.

Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €

Akční cena: 3 599,- Kč / 139,00 €

Akční cena: 8 799,- Kč / 339,00 €Povrch stolu: bezúdržbový Polywood 
Rozměr stolu: 154 / 204 x 90 cm

Hliník & textilen Hliník & textilen

Povrch stolu: tvrzené zatmavené sklo 
Rozměr stolu: 150 x 90 cm

ROZKLÁDACÍ STŮL 
RAPHAEL
Středně velké či velké sezení umožňuje 
rozkládací stůl 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. 

STŮL RYAN
Luxusní stůl Ryan se stříbrnou hliníkovou 
konstrukcí ošetřenou práškovou technologií 
a deskou z tmavého tvrzeného skla síle 5 mm  
vytváří kvalitní designový kousek pro příjemné 
posezení.

Akční cena: 3 799,- Kč / 147,00 €

te
xtilen 2x2

te
xtilen 2x2
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REMUS 4+

Lehkost a  pohodlí je hlavní přednost základní sestavy Vergio 4+ se 4 stohovatelnými 
židlemi s  kvalitním hliníkovým rámem, praktickou výplní z  textilenu 1x1 a  moderním 
skleněným stolem.

Komponenty: 1x stůl Ryan s  tmavým tvrzeným sklem a  hliníkovým rámem, 4x  
hliníková stohovatelná židle Vera Basic s  textilenem struktury 1x1. Hliníkový rám 
jednotlivých prvků sestavy je opatřen lakem nanášeným moderní práškovou metodou.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

Pohodlnou volbu polohy při sezení nabízí moderní sedací sestava Remus 4+ se 
4 polohovatelnými křesly s  pevným hliníkovým rámem a  praktickým textilenem 
v kombinaci s moderním stolem s deskou ze zatmaveného skla.

Komponenty: 1x stůl Ryan s tmavým tvrzeným sklem a hliníkovým rámem, 4x hliníkové 
polohovatelné křeslo Raul Basic (7 poloh nastavení) s textilenem struktury 1x1. Hliníkový 
rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen lakem nanášeným moderní práškovou 
metodou.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

Doporučená cena: 10 399 Kč 385 €

Akční cena 6 599 Kč 254,00 €

Doporučená cena: 12 599 Kč 467 €

Akční cena 7 999 Kč 308,00 €

Hliník & textilen – výhodné sestavy
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RUMULUS 6+ Pohodlí i  pro větší společnost představuje lehká sestava Rumulus 6+ se šesti 
polohovatelnými křesly v  kvalitním provedení a  unikátní moderní rozkládací stůl, 
který kombinuje hliníkový rám s  bezúdržbovou výplní z  polywoodu s  tradičním 
vzhledem dřeva.

Komponenty: 1x rozkládací stůl Raphael (154 cm a  204 cm) s  tmavou výplní 
z  polywoodu a  hliníkovým rámem, 6x hliníkové polohovatelné křeslo Raul 
Basic (7 poloh nastavení) s  textilenem struktury 1x1. Hliníkový rám jednotlivých 
prvků sestavy je opatřen moderním, světle šedým lakem nanášeným pokročilou 
technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s  dalšími prvky z  programu značky 
Creador, které lze zakoupit i jednotlivě.

Doporučená cena: 21 250 Kč 816 €

Akční cena 13 999 Kč 539,00 €

Pohodlné sezení na lehkých polohovatelných židlích s prodlouženou zádovou opěrkou 
Vám umožní sestava nábytku Eliana 4+. Sestava v  moderním světlejším odstínu šedé 
skvěle ladí s hliníkovým stolem s tmavou skleněnou deskou z tvrzeného skla.

Komponenty: 1x stůl Ryan s tmavým tvrzeným sklem a hliníkovým rámem, 4x hliníkové 
polohovatelné křeslo Ralf Standard (7 poloh nastavení) s  textilenem struktury 2x1. 
Hliníkový rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen moderním, světle šedým lakem 
nanášeným pokročilou technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

Pohodlné sezení na lehkých stohovatelných židlích s  prodlouženou zádovou opěrkou 
Vám umožní sestava nábytku Edina 4+. Sestava v  moderním světlejším odstínu šedé 
skvěle ladí s hliníkovým stolem s tmavou skleněnou deskou z tvrzeného skla.

Komponenty: 1x stůl Ryan s tmavým tvrzeným sklem a hliníkovým rámem, 4x hliníková 
stohovatelná židle Paola Standard s textilenem struktury 2x1. Hliníkový rám jednotlivých 
prvků sestavy je opatřen moderním, světle šedým lakem nanášeným pokročilou 
technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

Komfortní moderní sestava Aurelia 4+ zahrnuje 4 praktické, krásně tvarované, 
stohovatelné židle s  vysoce kvalitní hliníkovou konstrukcí a  velmi pevným textilenem 
a  moderní stůl s  deskou z  tmavého skla pro umocnění nezapomenutelných chvil 
strávených s rodinou či přáteli.

Komponenty: 1x stůl Ryan s  tmavým tvrzeným sklem a  hliníkovým rámem, 4x 
hliníková stohovatelná židle Valentina Comfort s  textilenem struktury 2x2. Hliníkový 
rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen moderním, světle šedým lakem nanášeným 
pokročilou technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

ELIANA 4+

EDINA 4+

AURELIA 4+

Doporučená cena: 14 599 Kč 562 €

Akční cena 9 299 Kč 358,00 €

Doporučená cena: 12 899 Kč 497 €

Akční cena 8 199 Kč 316,00 €

Doporučená cena: 14 199 Kč 547 €

Akční cena 8 999 Kč 347,00 €

Komfortní luxusní sestava Avalis 4+ se skládá ze 4 polohovatelných křesel v maximální 
kvalitě provedení hliníkové konstrukce a pevného textilenu v kombinaci s krásným 
hliníkovým stolem s elegantní deskou ze zatmaveného skla.

Komponenty: 1x stůl Ryan s  tmavým tvrzeným sklem a  hliníkovým rámem, 4x 
hliníkové polohovatelné křeslo Evan Comfort (7 poloh nastavení) s  textilenem 
struktury 2x2. Hliníkový rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen moderním, 
světle šedým lakem nanášeným pokročilou technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s  dalšími prvky z  programu značky 
Creador, které lze zakoupit i jednotlivě.

AVALIS 4+

Doporučená cena: 16 599 Kč 619 €

Akční cena 10 599 Kč 408,00 €

ASTONIA 6+ Luxusní posezení pro střední i velkou společnost přináší speciální sestava Astonia 6+. 
Šest polohovatelných křesel v  maximální kvalitě provedení v  kombinaci s  unikátním 
moderním rozkládacím stolem, který kombinuje hliníkový rám s  bezúdržbovou výplní 
z polywoodu s tradičním vzhledem dřeva.

Komponenty: 1x rozkládací stůl Raphael (154 cm a 204 cm) s tmavou výplní z polywoodu 
a hliníkovým rámem, 6x hliníkové polohovatelné křeslo Evan Comfort (7 poloh nastavení) 
s  textilenem struktury 2x2. Hliníkový rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen 
moderním, světle šedým lakem nanášeným pokročilou technologií práškové metody.

Poznámka: Sestava jde volně kombinovat s dalšími prvky z programu značky Creador, 
které lze zakoupit i jednotlivě.

Doporučená cena: 24 999 Kč 925 €

Akční cena 15 999 Kč 616,00 €

Hliník & textilen – výhodné sestavy Hliník & textilen – výhodné sestavy
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Akční cena: 899,- Kč / 34,99 € Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €

Akční cena: 1 499,- Kč / 57,99 €

Akční cena: 1 199,- Kč / 46,99 €

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.

Tahokov & kov Tahokov & kovS AKČNÍ SLEVOU 31%  

NA CELÝ SORTIMENT

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.

Rozměry: 70 x 70 x 71 cm

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.

Rozměry: 150 x 90 x 71 cm

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.

Akční cena: 499,- Kč / 19,99 € 
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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.

Rozměry: ∅ 60 x 71 cm Akční cena: 899,- Kč / 34,99 €

AKČNÍ SESTAVA 
VERONA 6+
Šest židlí s 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. 

Akční cena: 5 699,- Kč / 220,00 €
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

Akční cena: 2 999,- Kč / 116,00 €

STŮL WICKE 150

Větší obdélníkový stůl v kombinaci trvanlivého 
polyratanu a tvrzené skleněné desky poskytuje 
příjemné posezení i větší rodině. Pevnost, 
stabilita a vysoká odolnost vůči povětrnostním 
vlivům a klimatickým změnám zaručuje 
dlouhodobé užívání.

Rozměry: 150 x 90 x 74 cmAkční cena: 1 799,- Kč / 69,99 €

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

ŽIDLE AMÉLIE
Praktická, pohodlná židle z oblíbeného 
polyratanu. Díky tomuto velmi trvanlivému 
materiálu a robustní ocelové konstrukci 
odolává nepříznivým vlivům počasí.  
Z její krásy se tak můžete těšit dlouhá léta. 

Akční cena: 799,- Kč / 30,99 € 
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AKČNÍ SESTAVA 
CATALINA 4+
Praktická a pohodlná sestava z oblíbeného 
polyratanu Catalina 4+ je tvořena 4 komfortními 
křesly Amélie a stolem Wicke 150 s elegantní 
tmavou deskou z tvrzeného skla s otvorem na 
slunečník. Pevnost, stabilita a vysoká odolnost vůči 
klimatickým změnám zaručuje dlouhodobé užívání. 

AKČNÍ SESTAVA 
WICKE 4+ GREY
Dvě křesla a pohovka s lehce prohnutými 
boky společně se stolem z polyratanu 
vytvářejí příjemnou a pohodlnou kombinaci 
k odpočinku na zahradě i doma. Kvalitní 
polyratan má vynikající odolnost vůči počasí 
a tak sestava vydrží dlouhá léta.

Akční cena: 5 799,- Kč / 224,00 € 

Akční cena: 8 999,- Kč / 347,00 €

Akční cena: 12 999,- Kč / 500,00 €

AKČNÍ SESTAVA 
WICKE 4+ GREY LUX
Dvě pohodlná designová polyratanová křesla 
v kombinaci s dvoumístnou pohovkou vytváří 
základ luxusní sestavy pro všední i nevšední 
chvilky. Moderní stolek v provedení Grey Lux 
doplňuje celou sestavu a dává jí šmrnc.

Ratan S AKČNÍ SLEVOU 30%  

NA CELÝ SORTIMENTAltány a houpačky

Akční cena: 3 999,- Kč / 154,00 €

HOUPACÍ KŘESLO KIERA

Odpočívejte a nechte, aby se větřík zlehka 
dotýkal vaší tváře. V houpacím křesle Kiera 
můžete odpočívat i snít. Bytelná konstrukce 
z tmavě šedých ocelových profilů o tloušťce 
48 mm a kvalitní potah v šedé barvě s vyšší 
gramáží 180 g zajistí stabilitu a pevnost křesla. 

Rozměry: 115 x 179 x 170 cm

Akční cena: 4 999,- Kč / 193,00 €

HOUPACÍ LAVICE 
MARILYN

Designová houpací lavice Marilyn vás 
přenese do snů. Stříbrná konstrukce 
s průměrem nosných prvků 48 mm, pevná 
tkanina a luxusní délka přes dva metry zajistí 
maximální pohodlí. Zde se můžete plně 
uvolnit a snít.

Rozměry: 204 x 123 x 164 cm
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Altány a houpačky

Akční cena: 3 599,- Kč / 139,00 €

Akční cena: 4 299,- Kč / 166,00 €

ZAHRADNÍ ALTÁN 
ALEXANDRIA

Prožijte léto v příjemném stínu zahradního 
altánu. Kvalitní pevná tmavě šedá konstrukce 
je ve sloupech doplněna o jemné kovové prvky 
pnoucích se větviček s lístky, které vytváří 
nevšední pohled. Střecha v béžové barvě.

Rozměry: 300 x 300 x 270 cm

Rozměry: 300 x 300 x 270 cm

A
lt

án
y 

a 
ho

up
ač

ky

ZAHRADNÍ ALTÁN 
FLORENCE
Romantický zahradní altán s pevnými kon-
strukčními prvky sloupů a speciální středovou 
malou stříškou vytváří oázu klidu a odpočinku, 
chrání sezení před sluncem i deštěm. Tmavší 
šedá konstrukce je vytvořena z kvalitních pev-
ných profilů pro větší stabilitu, béžová střecha 
bezpečně odolává výkyvům počasí.

Nábytek pro dokonalé
okamžiky

Nábytek pro dokonalé okamžiky 
vytváří již 65 let renomovaná 

německá značka MWH. Dokonalá 
preciznost při zpracování každičkého 
detailu, tříletá záruka, vysoká kvalita 
použitých materiálů, design, který 
rozzáří terasu či zahradu, dlouhodobá 
funkčnost a  minimální nároky na 
údržbu, to jsou jen střípky, které 
charakterizují nábytek této ikonické 
značky.

lehký
a skladný

klimaticky
odolný

nevyžaduje
údržbu

vysoká
pevnost

Hliník & textilen

roky 
záruka
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ŽIDLE ELEMENTS
Když chcete zažít skloubení funkčnosti, 
pohodlí a krásy, pak je to řada Elements. 
Stříbrný hliník v kombinaci s tmavými 
područkami a tmavým speciálně zpevněným 
textilenem židle Elements tvoří pevnou kvalitní 
židli, která vydrží i náročnější namáhání.  
Širší posed umožňuje komfortní odpočinek.

STOLIČKA ELEMENTS
Praktická a lehounká stolička Elements se hodí 
všude. Můžete ji přidat pro doplnění sezení 
nebo ji použít jako stoličku pod nohy.  
Díky pevné hliníkové konstrukci ji snadno 
přesunete, kam potřebujete, a je velmi stabilní.

Akční cena: 1 499,- Kč / 57,99 €

Akční cena: 1 999,- Kč / 76,99 €

Záruka kvality od největšího německého výrobce.

Hliník & textilen

M
W

H
 E

le
m

en
ts

ZAHRADNÍ HOUPAČKA 
ELEMENTS
Zhoupnout se na houpačce Elements je zážitek. 
Stabilita díky bezkonkurenční kvalitě materiálu, 
zesílená konstrukce, nohy zakončené speciálně 
upraveným plastem proti posunu na tvrdé 
ploše a textilen ve vysoké kvalitě spolu s více 
jak dvoumetrovou délkou, zajišťují maximální 
bezpečí a pohodlí.

Akční cena: 10 499,- Kč / 404,00 €

POLOHOVATELNÉ LEHÁTKO 
ELEMENTS
Rádi si pořádně odpočinete či si užíváte naplno 
slunce? Pohodlné lehátko z řady Elements 
je skloubením designu a kvality. Stříbrná 
kombinace hliníkové konstrukce s černými 
prvky područek a vysoce kvalitním materiálem 
včetně speciálního silného textilenu přináší 
krásu i komfort v užívání. 

Akční cena: 4 999,- Kč / 193,00 €

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
ELEMENTS
Když pohodlí, tak v křesílku Elements. Lehká, 
přesto pevná stříbrná konstrukce křesla, speci-
ální pevné klouby a praktické plastové konce 
nožek vytváří vysoce kvalitní křeslo pro vaše 
maximální pohodlí.  Kombinace stříbrné kostry 
a tmavých prvků vytváří zajímavý designový 
kontrast.

Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €

S AKČNÍ SLEVOU 32%  

NA CELÝ SORTIMENT

STŮL ELEMENTS 
CREATOP LITE
Příjemné posezení zažijete u obdélníkového 
stolu o šířce 160 cm. Pevná hliníková 
konstrukce má na sobě usazenou designovou 
desku z tvrzeného tmavě šedého skla. Díky této 
kombinaci stříbřité konstrukce a tmavě šedého 
skla působí stůl zajímavě a luxusně.

Akční cena: 7 999,- Kč / 308,00 €
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Hliník & textilen Hliník & textilen

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. 

te
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Jacquardova vlna

Akční cena: 2 299,- Kč / 88,99 €

Akční cena: 20 999,- Kč / 808,00 €

ROZKLÁDACÍ STŮL 
EXTENDO CREATOP LITE
Rozkládací stůl Extendo je jak praktický, tak 
i výjimečný designem. Luxusní obdélníkový 
stůl, který z 220 cm můžete rozložit až na 
luxusních 340 cm pro větší společnost, je 
díky této vlastnosti velmi praktický. Stříbrná 
konstrukce v kombinaci s tmavě šedou deskou 
dává vyniknout kráse stolu.

Rozměry: 220 (340) x 106,5 cm

Akční cena: 8 999,- Kč / 347,00 €Rozměry: 160 x 90 x 74 cm

STŮL ELEMENTS 
CREATOP BASIC
Obdélníkový stůl v délce 160 cm s pevnou 
stříbrnou hliníkovou konstrukcí, decentními 
černými proužky a speciální antracitově 
zbarvenou vysoce tvrzenou deskou se 
vzhledem kameniny bude ozdobou každého 
sezení. 

Záruka kvality od největšího německého výrobce.
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STŮL ALUTAPO 
CREATOP LITE
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 
z velmi odolného bezpečnostního skla, silného 
8 mm, které je odolné vůči poškrábání.

Akční cena: 7 999,- Kč / 308,00 €Povrch stolu: skleněná deska Creatop lite 
Rozměr stolu: 160 / 95 x 74 cm

STŮL ALUTAPO 
CREATOP BASIC
Stůl Alutapo není výjimečný jen svým designem, 
kdy se kompozitová deska jakoby vznáší nad 
hliníkovým rámem, ale je i skvěle praktický. 
Deska je vyrobena pod vysokým tlakem ze 
skelných vláken, speciálního tmelu, potažena 
odolným lakem a má kameninový vzhled. Stůl 
lze výškově seřídit.

Akční cena: 8 999,- Kč / 347,00 €Povrch stolu: kompozit. deska Creatop Basic 
Rozměr stolu: 160 / 95 x 74 cm
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Tahokov

 voda nezničí

voděodolný mrazu 
vzdorný

stálo 
barevný

vysoká
pevnost

Nábytek, který ani

Nábytek pro ty, kteří vdechují život 
plnými doušky a  radují se z doko-

nalých a  funkčních věcí, představuje 
německá značka MWH. 

Výrobky MWH z tahokovu naplňují po-
věst praktického a  odolného nábytku 
s minimálními nároky na údržbu. Nad-
standardní kvalitu potvrzují i  náročné 
zkoušky zkušeben GS a  tříletá záruka. 
V zahradním nábytku MWH se snoubí 
cit a vášeň pro detail.   

roky 
záruka

ELEMENTS 4+

ELEMENTS 6+

FORIOSO 4+

Když chcete zažít skloubení funkčnosti, pohodlí a krásy, pak je zde značková sestava nábytku 
Elements 4+ od německé společnosti MWH. Židle v nádherné kombinaci stříbrného hliníku 
s tmavými detaily a špičkovým textilenem dotváří s pečlivě vyrobeným stolem ze silnou des-
kou z tvrzeného skla, které se jakoby vznáší nad rámem, moderní naplnění představy o doko-
nalém zahradním posezení. Důvěra v dokonalé technické provedení výrobků MWH se promítá 
i do prodloužené 3-leté záruky. Komponenty: 1x stůl Elements Creatop Lite se zatmaveným 
tvrzeným sklem, 4x hliníková stohovatelná židle Elements s textilenem. Hliníkový rám jednotli-
vých prvků sestavy je opatřen stříbrným lakem a obsahuje ochranné a designové tmavé prvky.
Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i  jednotlivě a sestavu lze dále kombinovat 
s dalšími prvky řady Elements od MWH.

Bohatou a luxusní sestavu zahradního nábytku nabízí sestava Elements 6+ od německé spo-
lečnosti MWH. Komfortní židle i křesla jsou vyvedené v kvalitním stříbrném laku s  tmavým, 
téměř bezúdržbovým výpletem z pohodlného textilenu. Kostra je doplněna o tmavé prvky, 
které plní jak funkci ochrannou, tak dodávají nábytku nádech výjimečnosti. Sestava je dopl-
něna o moderní stůl s deskou ze  zatmaveného tvrzeného skla. Sklo je uchyceno k rámu tech-
nologií, která působí tak, jako by se sklo vznášelo nad rámem. Důvěra v dokonalé technické 
provedení výrobků MWH se promítá i  do prodloužené 3-leté záruky. Komponenty: 1x stůl 
Elements Creatop Lite se zatmaveným tvrzeným sklem, 4x hliníková stohovatelná židle Ele-
ments s  textilenem, 2x polohovatelné křeslo Elements s  textilenem. Hliníkový rám jednotli-
vých prvků sestavy je opatřen stříbrným lakem a obsahuje ochranné a designové tmavé prvky.  
Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i  jednotlivě a sestavu lze dále kombinovat 
s dalšími prvky řady Elements od MWH.

Když chcete zažít skloubení funkčnosti, pohodlí a krásy v decentním tmavém odstínu, pak je 
zde značková sestava nábytku Forioso 4+ od německé společnosti MWH. Židle v nádherné 
kombinaci tmavého hliníku se stříbrnými prvky a špičkovým textilenem dotváří s pečlivě vyro-
beným stolem ze silnou deskou z tvrzeného skla, které se jakoby vznáší nad rámem, moderní 
naplnění představy o stylovém zahradním posezení. Důvěra v dokonalé technické provedení 
výrobků MWH se promítá i do prodloužené 3-leté záruky. Komponenty: 1x stůl Alutapo Crea-
top Lite se zatmaveným tvrzeným sklem, 4x hliníková polohovatelná židle Forios s textilenem. 
Hliníkový rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen tmavým lakem a obsahuje stříbrné de-
signové prvky. Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále 
kombinovat s dalšími prvky řady Forios od MWH.

Doporučená cena: 20  599 Kč 763 €

Akční cena 13 999 Kč 539,00 €

Doporučená cena: 27  999 Kč 1 055 €

Akční cena 18 999 Kč 731,00 €

Doporučená cena: 23 999 Kč 923 €

Akční cena 15 999 Kč 615,00 €

Hliník & textilen

Hliník & textilen – výhodné sestavy

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, potažena odolným 
lakem a má kameninový vzhled. Stůl lze výškově 
seřídit pro vyrovnání nerovného podkladu.

Povrch stolu: kompozit. deska Creatop Basic 
Rozměr stolu: 230 / 95 x 74 cm Akční cena: 14 999,- Kč / 577,00 €
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STOLIČKA UNIVERSAL
Praktická a velice pevná stolička Universal je 
doslova univerzálním pomocníkem téměř 
kdekoliv. Je velmi pevná, nožky jsou opatřeny 
zakončením proti podklouznutí a dobře se 
s ní manipuluje. Díky vysoké kvalitě materiálu 
dokáže unést i větší zátěž.

Akční cena: 1 099,- Kč / 42,99 €

S AKČNÍ SLEVOU 37%  

NA CELÝ SORTIMENT

Záruka kvality od největšího německého výrobce.
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Tahokov Tahokov

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. 

Akční cena: 1 099,- Kč / 42,99 €

ŽIDLE SAVOY
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. 

Akční cena: 1 299,- Kč / 49,99 €

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
SAVOY 5-POS BASIC
Polohovatelné křeslo z tahokovu se širokým 
profilem nohou umožňuje zvolit jednu z pěti 
poloh, které pro vás budou nejpohodlnější. 

Akční cena: 2 199,- Kč / 84,99 €

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
SAVOY 5-POS
Polohovatelné křeslo z tahokovu se širokým 
profilem nohou umožňuje zvolit jednu z pěti 
poloh, které pro vás budou nejpohodlnější. 

Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €

RELAXAČNÍ KŘESLO 
SAVOY 5-POS
Polohovatelné křeslo z tahokovu se širokým 
profilem nohou umožňuje zvolit jednu z pěti 
poloh, které pro vás budou nejpohodlnější.
Praktická podnožka zajistí ještě více pohodlí.

Akční cena: 3 399,- Kč / 131,00 €
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Tahokov Tahokov

DVOUMÍSTNÁ LAVICE 
SAVOY
Když chcete trávit chvíle odpočinku spolu, 
můžete využít praktickou dvojitou lavici Savoy. 
Široký posed a pevná konstrukce z tahokovu 
představují záruku příjemného a pohodlného 
posezení.

Akční cena: 3 399,- Kč / 131,00 €

POLOHOVATELNÉ 
LEHÁTKO SAVOY
Příjemný odpočinek umožňuje praktické 
a prostorné lehátko Savoy z pevného 
tahokovu. Pro maximální pohodlí můžete 
volit z pěti poloh. Díky zadním kolečkům se 
s lehátkem snadno manipuluje.

Akční cena: 5 499,- Kč / 212,00 €
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ŽIDLE CARLOS
Klasický pohodlný tvar židle z tahokovu 
v kombinaci se speciálním vysoce odolným 
výpletem ze syntetické tkaniny imitující ratan. 
Tato stabilní židle tak skvěle odolává střídajícím 
se klimatickým podmínkám a poskytuje měkčí 
příjemné posezení.

Akční cena: 1 399,- Kč / 53,99 €

ŽIDLE MESONA
Elegantní tvar, prodloužená zádová opěrka, 
pevný výplet z tahokovu představuje židle 
Mesona. Celá židle je vytvořena z tahokovu, 
který jí zajišťuje extrémní pevnost. Designovým 
prvkem jsou područky z materiálu crea-wood, 
které jsou na omak i vizuálně téměř 
k nerozeznání od teaku a navíc jsou  
téměř bezúdržbové.

Akční cena: 1 799,- Kč / 69,99 €
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Tahokov Tahokov

STŮL UNIVERSAL 105
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.

Akční cena: 3 799,- Kč / 147,00 €Rozměry: ∅ 105 x 74 cm

STŮL UNIVERSAL 145
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.

Akční cena: 4 999,- Kč / 193,00 €Rozměry: 145 x 90 x 74 cm

STŮL TAVIO 70
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. 

Rozměry: 70 x 70 x 74 cm Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €
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Záruka kvality od největšího německého výrobce.

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
MASAO 5-POS
Pohodlné posezení s možností výběru z pěti 
poloh, kvalitní pevný materiál tahokov 
v kombinaci s Crea-woodem na područkách, 
které vypadají jako teakové, téměř bez údržby, 
to vše představuje jedinečné křeslo Masao.

Akční cena: 2 499,- Kč / 96,99 €

ŽIDLE MASAO
Designová a přesto pohodlná je židle Masao 
se širším sedem. Tahokov této židli dává 
pevnost a Crea-wood, ze kterého jsou vyrobené 
područky, vytváří jedinečný designový prvek. 
Područky vypadají jako z teaku a přesto je 
nemusíte udržovat. Jsou hebké na omak 
a téměř bezúdržbové. 

Akční cena: 1 999,- Kč / 76,99 €

STŮL UNIVERSAL 160
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.

Akční cena: 5 399,- Kč / 208,00 €Rozměry: 160 x 90 x 74 cm
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Zvýhodněné značkové sestavy zahradního nábytku z tahokovu od německé společnosti 
MWH se 4 židlemi Savoy Basic (nebo Savoy) a stolem Universal jsou velice praktické a téměř 
bezúdržbové. Vychutnejte si příjemné okamžiky bez zbytečných starostí. Důvěra v dokona-
lé technické provedení výrobků MWH se promítá i do prodloužené 3-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl z tahokovu Universal 145, 4x stohovatelná židle z tahokovu Savoy 
Basic, nebo Savoy. Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou laku vytvořenou tech-
nologií Elotherm v elegantním antracitovém odstínu.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

BANI 4+
BANIS 4+

Doporučená cena: 13 999 Kč 523 €

Akční cena 8 999 Kč 347,00 €

Doporučená cena: 13 499 Kč 499 €

Akční cena 8 499 Kč 327,00 €

M
W

H
 T

ah
ok

ov
CAFFÉ LATTE

Pojďte si užít kávu i na malém balkóně. Dvě 
skládací židle a skládací kulatý stolek můžete 
mít téměř kdekoliv. Pohodlně se vejde i do 
velmi úzkého prostoru. Aby po svačině 
nepřekážel, dá se složit i s oběma židlemi 
a uklidit. Konstrukce z tahokovu a zesílené 
klouby zajistí maximální pevnost.

Akční cena: 3 199,- Kč / 124,00 €

Záruka kvality od největšího německého výrobce.

Tahokov

STŮL TAVIO 160
Jako pírko, přesto velmi pevný, působí na první 
pohled stůl Tavio. Kombinuje pevný tahokov 
s Crea-woodem, dokonalou imitací teakového 
dřeva. Společně se židlemi a křesly Masao 
vytváří jedinečně sladěnou kombinaci. 

Akční cena: 5 399,- Kč / 208,00 €Rozměry: 160 x 90 x 74 cm

STŮL UNIVERSAL 
ROZKLÁDACÍ 152/250
Rodina či velká společnost? Obě se pohodlně 
vejdou k rozkládacímu stolu Universal. Pevná 
konstrukce z tahokovu v kombinaci se speciální 
tvrzenou tmavě šedou deskou vytváří neotřelý 
celek. Pohodlný systém skládání a rozkládání 
oceníte zejména při střídajícím se počtu lidí.

Akční cena: 17 999,- Kč / 693,00 €Rozměry: 152 (250) x 90 x 74 cm

Příjemné posezení ve dvou Vám zajistí sestava Sabi 2+, obsahující 2 židle Savoy Basic 
s menším stolem Tavio ve výhodné sestavě z tahokovu od německé společnosti MWH. 
Vychutnejte si příjemný klid a pohodlí třeba na balkóně nebo terase. Důvěra v dokonalé 
technické provedení výrobků MWH se promítá i do prodloužené 3-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl z  tahokovu Tavio, 2x stohovatelná židle z  tahokovu Savoy Basic. 
Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou laku vytvořenou technologií Elotherm 
v elegantním antracitovém odstínu.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

SABI 2+

Doporučená cena: 6 899 Kč 255 €

Akční cena 4 299 Kč 166,00 €

Designová výhodná značková sestava z oblíbeného tahokovu Carloni 4+ od německé 
společnosti MWH se 4 židlemi Carlos a stolem Universal umožní užívat si krásy zahrady 
v pohodlí kvalitního zahradního nábytku. Poctivé materiály zaručují dlouhou životnost. 
Důvěra v  dokonalé technické provedení výrobků MWH se promítá i  do prodloužené 
3-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl z  tahokovu Universal 145, 4x stohovatelná židle z tahokovu  
a syntetického ratanu Carlos. Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou laku vytvo-
řenou technologií Elotherm v elegantním antracitovém odstínu.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

CARLONI 4+

Doporučená cena: 15 299 Kč 567 €

Akční cena 9 599 Kč 370,00 €

Pokud máte rádi hřejivý dřevěný dekor jako součást vašeho zahradního posezení, je 
tu pro Vás výhodná značková sestava Masao 4+ od německé společnosti MWH. Ob-
sahuje 4 židle Masao a velký stůl Tavio. Vše v kombinaci bezúdržbového tahokovu 
a polywoodu v barvě teaku. Poctivé materiály zaručují dlouhou životnost. Důvěra 
v dokonalé technické provedení výrobků MWH se promítá i do prodloužené 3-leté 
záruky.

Komponenty: 1x stůl z tahokovu Tavio 160, 4x stohovatelná židle z tahokovu Ma-
sao. Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou laku vytvořenou technologií 
Elotherm v elegantním antracitovém odstínu. 

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kom-
binovat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

MASAO 4+

Doporučená cena: 19 999 Kč 769 €

Akční cena 12 999 Kč 499,00 €

MWH Tahokov – výhodné sestavy

Varianta se židlemi 
Savoy Basic:
(Bani 4+)

Varianta se židlemi 
Savoy:
(Banis 4+)

Židle 
Savoy:
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MWH Tahokov – výhodné sestavy

Nábytek pro královské
posezení

Royal Garden

voděodolný mrazu 
vzdorný

stálo 
barevný

vysoká
pevnost

Spojení desítky let staré tradice, ma-
teriálů nejvyšší kvality, ruční práce, 

invence špičkových designérů a  no-
vých technologií v  sobě nese značka 
Royal Garden. 

Představuje maximum pohodlí a  lu-
xusu v  překrásném hávu. Díky uni-
kátní technologii povrchové úpravy  
Thermosint (8x silnější než obvykle) je 
kovový nábytek dokonale voděodolný 
a pyšní se i komfortními termoizolační-
mi vlastnostmi. 

let 
záruka

THERM
Garantiert wetterfest

SINT®

BASANI 6+

BASANI 4+

Vychutnejte si maximum luxusu díky zvýhodněným sestavám, které obsahují 6 polo-
hovatelných křesel Savoy 5-pos Basic (nebo Savoy 5-pos) a stolu Universal z tahokovu. 
Hýčkejte svojí rodinu i přátele pohodlným posezením, které Vám může přinést jen znač-
kový nábytek od německé společnosti MWH. Důvěra v dokonalé technické provedení 
výrobků MWH se promítá i do prodloužené 3-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl z tahokovu Universal 160, 6x polohovatelná židle z tahokovu Savoy 
5-pos Basic (nebo Savoy 5-pos). Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou laku vy-
tvořenou technologií Elotherm v elegantním antracitovém odstínu.

Poznámka: jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

Doporučená cena: 27  699 Kč 1029 €

Akční cena 17 699 Kč 681,00 €

Doporučená cena: 26  999 Kč 999 €

Akční cena 16 999 Kč 654,00 €

Odpočívejte v luxusu, který Vám umožní zvýhodněné sestavy obsahující 4 polohovatel-
ná křesla Savoy 5-pos Basic  (nebo Savoy 5-pos) a stůl Universal z tahokovu. Nechte se 
hýčkat pohodlím, které Vám může přinést jen značkový nábytek od německé společnosti 
MWH. Důvěra v dokonalé technické provedení výrobků MWH se promítá i do prodlou-
žené 3-leté záruky.

Komponenty:  1x stůl z tahokovu Universal 160, 4x polohovatelná židle z tahokovu 
Savoy 5-pos Basic (nebo Savoy 5-pos). Nábytek je opatřen speciální, 3x silnější vrstvou 
laku vytvořenou technologií Elotherm v elegantním antracitovém odstínu.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky z tahokovu od MWH.

Doporučená cena: 21  200 Kč 783 €

Akční cena 13 499 Kč 520,00 €

Doporučená cena: 20  699 Kč 767 €

Akční cena 12 999 Kč 500,00 €

Varianta se židlemi 
Savoy 5-pos Basic:
(Basani 4+)

Varianta se židlemi 
Savoy 5-pos Basic:
(Basani 6+)

Varianta se židlemi 
Savoy 5-pos:
(Basanis 4+)

Varianta se židlemi 
Savoy 5-pos:
(Basanis 6+)

Židle 
Savoy 
5-pos:

Židle 
Savoy
5-pos:BASANIS 6+

BASANIS 4+
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S AKČNÍ SLEVOU 31%  

NA CELÝ SORTIMENTHliník & textilen Hliník & textilen

POLOHOVATELNÉ KŘESLO 
ROYAL RICHMOND
Jako v královském křesle se budete cítit v křesle 
Royal Richmond. Měkkost a pevnost, to jsou 
dvě věci, které vaše tělo ocení. Speciální 
hliníková konstrukce tmavé barvy v kombinaci 
s luxusním dvojitým vyměkčeným textilenem 
a možnost pěti poloh přináší neskutečný 
zážitek při odpočinku. 

DVOJITÁ LAVICE 
ROYAL RICHMOND
Při královském posezení můžete mít své 
nejdražší ještě blíž. Dvojitá židle díky 
pohodlné šíři, delší opěrce a jedinečným 
materiálům jako je luxusní dvojitý měkčený 
textilen, poskytuje extrémně luxusní posezení. 

ŽIDLE ROYAL RICHMOND
Rozmazlujte se. Královské pohodlí zažijete 
s židlí Royal Richmond. Konstrukce židle je 
vyrobena ze speciálně zesíleného tmavého 
hliníku, který je lehký a extrémně pevný. 
Zádová opěrka a sedací plocha jsou potaženy 
luxusním dvojitým textilenem vystlaným 
měkkou vložkou. Širší posed, delší opora zad 
a uvedené materiály vytváří luxusní posezení. 

Akční cena: 3 999,- Kč / 154,00 €

Akční cena: 4 599,- Kč / 177,00 €

Akční cena: 6 999,- Kč / 270,00 €

Akční cena: 5 999,- Kč / 231,00 €

K řadě royal se hodí stoly 
Alutapo a Rocco (viz. str. 32) 

POLOHOVATELNÉ LEHÁTKO 
ROYAL RICHMOND
Dopřejte svému tělu královské pohodlí. 
Polohovatelné lehátko Royal Richmond si 
zamilujete. Pevná tmavá speciální hliníková 
konstrukce se zesílenými klouby zajišťuje 
maximální pevnost, pohodlná délka i šířka 
luxusního dvojitého textilenu s vyměkčenou 
výplní poskytuje královský odpočinek.

Hliník & textilen – výhodné sestavy

ROYAL RICHMOND SET 1
Opravdu královské pohodlí zažijete se sestavou zahradního nábytku Royal Richmond 
6+. Extra široké, ergonomicky tvarované židle s dvojitým textilenem vyplněným měkkou 
vložkou jsou zárukou toho nejpohodlnějšího posezení. Díky luxusnímu stolu dlouhému 
230 cm nebudete mít nikdy nouzi o dostatek místa. Krásu a eleganci celé sestavy umoc-
ňuje mohutná deska, která evokuje kameninový povrch. Důvěra v dokonalé technické 
provedení výrobků Royal Garden se promítá i do prodloužené 5-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl Rocco, 6x hliníková stohovatelná židle Royal Richmond, 2x polo-
hovatelná židle Royal Richmond. Hliníkový rám jednotlivých prvků sestavy je opatřen 
temně antracitovým lakem.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky řady Royal Richmond od Royal Garden a se stoly řady Alutapo a Rocco.

Doporučená cena: 57  999 Kč 2 149 €

Akční cena 39 999 Kč 1539,00 €
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Tahokov Tahokov

ŽIDLE DOMINO
Romantika a luxusní pohodlí se snoubí v židli 
Domino. Speciální kovová konstrukce s ručně 
dotvářenými detaily představuje jeden 
z nejluxusnějších zahradních nábytků na 
světě. Konstrukce je ještě silnější a stabilnější.  

ŽIDLE EXCELSIOR
Jako v zámecké zahradě se budete cítit 
se židlí Excelsior. Romantický design, 
kvalitní a extrémně pevný materiál a ručně 
propracované detaily, posouvají tuto židli do 
nejvyšší třídy. Odpočívejte jako v zámeckých 
zahradách.

Akční cena: 2 399,- Kč / 92,99 €

Akční cena: 2 999,- Kč / 116,00 €

KOVOVÁ LAVICE 
EXCELSIOR

Zámecký styl dokresluje luxusní kovová lavice 
Excelsior. Speciální zesílený kovový materiál 
s ručně tvarovanými detaily představuje 
maximální stabilitu a pohodlí. Trojmístná 
lavice s pohodlnou šířkou dobře doplní luxusní 
zámeckou sestavu.

Akční cena: 7 599,- Kč / 293,00 €

POLOHOVATELNÉ LEHÁTKO 
EXCELSIOR 
Na pohled lehounké, přesto stabilní lehátko 
Excelsior vás upoutá svou nevšední krásou 
a luxusností. Pevný silný kov, ruční zpracování 
detailů a povrchová úprava Thermosint dává 
tomuto lehátku punc nejvyšší kvality.  

Akční cena: 7 999,- Kč / 308,00 €

Akční cena: 7 999,- Kč / 308,00 €Rozměry: 190 x 105 x 74 cm

OBDÉLNÍKOVÝ STŮL 
ROYAL VERSO
Co by bylo pohodlné sezení v zámeckých 
zahradách bez stolu? Stůl Royal Verso je 
vytvořen ze speciálního zesíleného kovu. 
Detaily jsou vyráběny ručně s maximálním 
důrazem na detail. Překrásný stůl společně 
se židlemi Excelsior nebo Domino tvoří 
nezapomenutelnou zámeckou pohodu.
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Tahokov – výhodné sestavy

EXCELSIOR SET 1
Nemusíte vlastnit zámek, abyste se i doma cítili jako v zámecké zahradě. Luxusní set ko-
vového nábytku Excelsior Set 1 od společnosti Royal Garden v sobě spojuje řemeslné 
mistrovství s  vysokým podílem ruční práce, dokonalou funkčnost a  odolnost i  krásný 
romantický design. Vytvořte si doma nezapomenutelnou pohodu. Důvěra v  dokonalé 
technické provedení výrobků Royal Garden se promítá i do prodloužené 5-leté záruky.

Komponenty: 1x stůl Royal Verso, 4x kovová stohovatelná židle Excelsior, 1x kovová 
trojmístná lavice Excelsior, 1x polohovatelné lehátko Excelsior. Elegantní antracitový lak 
je tvořen pomocí nejpokročilejší technologie Thermosint, díky které je výsledná vrstva 
laku 5x silnější než u běžně používaných technologií.

Poznámka: Jednotlivé části sestavy lze dokoupit i jednotlivě a sestavu lze dále kombino-
vat s dalšími prvky kovové řady Royal Garden.

Doporučená cena: 47  899 Kč 1 779 €

Akční cena 32 999 Kč 1270,00 €
THERM

Garantiert wetterfest
SINT®
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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. 
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Slunečníky
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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): 5 799,- Kč / 224,00 €

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

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): 1 099,- Kč / 42,99 €

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

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): 1 999,- Kč / 76,99 €

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

Dodáván bez žulového 
podstavce

Barvy:

Barvy:
červená

béžová

oranžová

šedá

červená

béžová

oranžová

Barvy:
červená

béžová

oranžová

šedá
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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.
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Podsedáky Podsedáky
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HARTMAN GREY 
OBOUSTRANNÝ PODSEDÁK
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: 389,- Kč / 14,99 €
110 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 15,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 429,- Kč / 16,99 €
195 x 60 x 6 cm: 799,- Kč / 30,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 179,- Kč / 6,99 €

2.
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HARTMAN ORANGE 
OBOUSTRANNÝ PODSEDÁK
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.

MWH CUSHION 110
Podsedák MWH Cushion je vytvořen z materiálu 
nové generace, ze speciální tkaniny Sonntex, kte-
rá si na slunci zachovává svoji barvu, odpuzuje 
vodu a díky unikátnímu složení jej není třeba na 
židli jistit. Podsedák drží na nábytku samovolně 
bez jištění.  Tato varianta je vytvořena v optimál-
ním rozměru pro klasické židle.

Akční ceny: 
100 x 50 x 6 cm: 389,- Kč / 14,99 €
110 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 15,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 429,- Kč / 16,99 €
195 x 60 x 6 cm: 799,- Kč / 30,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 179,- Kč / 6,99 €
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HARTMAN RED 
OBOUSTRANNÝ PODSEDÁK
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: 389,- Kč / 14,99 €
110 x 50 x 6 cm: 399,- Kč / 15,99 € 
120 x 50 x 6 cm: 429,- Kč / 16,99 €
195 x 60 x 6 cm: 799,- Kč / 30,99 €
sedák 41,5 x 46 x 6 cm: 179,- Kč / 6,99 €

1.
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rana
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rana

Akční cena: 879,- Kč / 33,99 €

Rozměry: 110 x 50 cm
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MWH CUSHION 120
Podsedák MWH Cushion představuje zcela inova-
tivní materiál Sonntex, který odolává slunečním 
paprskům a je tak barevně stálý. Jeho speciální 
textura vláken dokáže odpuzovat vodu. Navíc 
podsedák není třeba nijak vázat, díky speciální 
úpravě povrchu podsedák z křesla neklouže 
a drží na svém místě. Tato varianta je vytvořena 
v optimálním rozměru pro polohovatelná křesla.

MWH CUSHION 190
Podsedák MWH Cushion v luxusním rozměru pro 
lehátko zajišťuje maximum pohodlí. Je vyroben 
z revolučního materiálu Sonntex, který na slunci 
nebledne a dokáže odpuzovat vodu. Díky speci-
ální úpravě povrchu podsedák z lehátka neklou-
že a drží na svém místě i bez fixace. Tato varianta 
je vytvořena v optimálním rozměru pro lehátka.

Podsedáky
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Akční cena: 899,- Kč / 34,99 €

Akční cena: 1 599,- Kč / 61,99 €

Rozměry: 120 x 50 cm

Rozměry: 190 x 60 cm
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Možnost výhodného splátkového prodeje.

Na výši splátek s nízkým úrokem 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

... pro radost ze 
 společných chvil

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


