
rám

poťah

TAILOR > str. 382

Batyline®

BATYLINE® je kvalitná tkanina z mikromriežky s vrstvou PVC. Materiál sa vyznačuje vzduch prie-pustnou, odolnou a ľahko udržiavateľnou štruk-túrou vlákien, ktoré sú obzvlášť odolné voči roz-trhaniu. Je odolná voči UV-žiareniu, nedochádza k zdeformovaniu a ľahko sa čistí. Tkanina sa veľmi rýchlo vysuší.
Výhody: 
- extrémne odolná voči roztrhaniu a zodratiu- obzvlášť odolná voči vode a špine

COSIMO > str. 383

rám

poťah

Stoličky/kreslá Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO EXTERIÉRU

Materiál a vlastnosti

PALAZZO SLUŽBY

SLUŽBY-Prehľad > str. 25

Objavte naše výhody
> všeobecné obchodné podmienky 
> dodanie tovaru
> možnosti platby
> garancie 
> poradenstvo
> vzorkový servis

PERSONALIZÁCIA > str. 28

Odlíšte sa od konkurencie!
> prehľad produktov s možnou personalizáciou 
> technické a grafické možnosti
> možnosti prevedenia 
> ceny personalizácie

Odborné poradenstvo
Máte otázky k nejakému produktu alebo potrebujete poradiť? Neváhajte. 
Zavolajte nám! Náš tím sa teší na Váš telefonát a  
je pripravený poradiť Vám.

Telefón: +421 2 20 70 70 70 – Po-Pia 9:00-17:00

Pre správny výber – všetko 
spolu na jednej strane
>  náš sortiment je rozdelený podľa štýlov a oddelení
>  s nápomocnými informáciami o vlastnostiach materi -

álov, používaní a údržbe
> detailné vyobrazenie produktov
>  porovnáte a rozhodnete sa

PRODUKTY-Prehľad > str. 2

Hotelová kozmetika | Uteráky | Župany | Doplnky do kúpeľne |  Posteľné prádlo | Plachty 
Postele | Matrace | Vankúše | Nábytok

www.palazzo.sk

LIMONA

k zdeformovaniu a ľahko sa čistí. Tkanina sa 

- extrémne odolná voči roztrhaniu a zodratiu- obzvlášť odolná voči vode a špine- tvarovo stála
Typy na údržbu: BATYLINE® je možné čistiť mydlovou vodou. Väčšinou je postačujúca špongia s vodou. Vyhýbajte sa bielidlám a prostriedkom na drhnutie!

Všetky série príborov nájdete na www.palazzo.sk

LIVERPOOL > str. 146

SYDNEY > str. 144

TREND > str. 146

NATIVE > str. 152

RIFA > str. 153

LUANO > str. 147

DUNNA > str. 143

MARTELLO

BRILIO > str. 149

MONASTIR > str. 148

FORTUNA
str. 160

Všetky príbory sú vyrobené z nehrdzavejúcej 

ocele a sú vhodné do umývačky riadu. Pomer 

chrómu a niklu zodpovedá kvalite ocele a teda 

aj príborov:

- chróm-niklová oceľ 18/10 (18 % chróm / 10 % 

nikel): Ponúka najlepšiu ochranu voči korózii a 

je najlepšou garanciou dlhej životnosti a odol-

nosti voči kyselinám

- chrómovaná oceľ 18/0 (18 % chróm / 0 % 

nikel): Atraktívna cena, dlhotrvácna odolnosť 

voči kyselinám, sú magnetické

- chrómovaná oceľ 13/0 (13 % chróm / 0 % 

nikel): Cenovo výhodné monoblokové nože sú 

vyrobené z jedného kusu

Monoblokové nože a nože 

s dutou rúčkou 

Rozdiel je v rúčke.

- pri monoblokových nožoch je čepeľ a rúčka 

vyrobená z jedného kusu

- pri vysoko kvalitných nožoch s dutou rúčkou je 

rúčka vyhotovená z dvoch kusov (chróm-nik-

lová oceľ 18/10). Tvrdená čepeľ je na rúčku 

pripájaná a zvyšuje životnosť a ostrosť nožov

PVD-Úprava

PVD je skratka pre „Physical Vapour Deposition“ 

(slovensky: fyzikálna plynová separácia). Pri nej sa 

kov odparuje vo vákuu, znova kondenzuje a usádza 

Produkty-prehľad

Príbor MODERN – 18/10

Príbor KLASIK – 18/10

   Príbor 18/10 s 

efektom patiny 

Materiál a vlastnosti
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PATARA > str. 89 COLWOOD > str. 88LAREDO > str. 88

Podnosy – BRIDLICA

ANGULO > str. 34

VESPER > str. 90

LAREDO > str. 88

COLWOOD > str. 126

RUSTY > str. 91

PATARA s rúčkou > str. 89

ARAWA > str. 92

TALUA > str. 90 TABULO > str. 91

WANTAGE > str. 98 HARAGI > str. 96

TENITI > str. 95TAKTA > str. 92 BAMAKO > str. 95

LAREDO > str. 88COLWOOD > str. 88

ABUJA > str. 86

Personalizácia

Dajte Vašim produktom známku osobitosti 
a ponúknite Vašim hosťom niečo extra. 
Informácie na www.palazzo.sk

Servírovacie dosky – DREVO

Servírovacie dosky – DREVO S BRIDLICOU 

Bridlica
Podnosy z prírodnej bridlice sú ideálne na pre-
zentáciu jedál - moderných i klasických.
-  podnosy sú odolné voči kontaktu s horúcimi  

alebo studenými povrchmi, preto sú optimálne  
pre používanie ako podnosy alebo taniere

-  vhodné pre kontakt s potravinami
-  všestranné: vhodné do chladničky aj mraznič-

ky, nevhodné do rúry a mikrovlnnej rúry

Údržba:
Pre dlhodobé udržanie výzoru odporúčame 
pravidelne impregnovať stolovým olejom. Ne-
vhodné do umývačky riadu, umývať len ručne.

Drevo 
Prírodný materiál, jednotlivé lamely môžu byť 
spolu aj lepené. Nevhodné do umývačky.

Sklo
Dbajte na správne dávkovanie umývacích pro-
striedkov a tvrdosť vody. S postupom času sa 
môžu na skle objaviť jemné škrabance od čepele 
noža. Opakované umývanie môže sklo zafarbiť 
do mliečnej farby. Poškodené taniere pravidelne 
obmieňajte.

Opálové sklo
Biela farba skla vzniká vďaka špeciálnemu zlo-
ženiu. Pri zvláštnom procese tvrdenia vzniká 
nárazuvzdorné a dlhotrvácne sklo. 
-  vydrží aj extrémne teplotné rozdiely
-  bez pórov: opálové sklo neprepúšťa tuky ani 

pachy, zabezpečuje tak optimálnu hygienu
Opálové sklo je vhodné do mikrovlnnej rúry (do 
130 °C), do umývačky riadu a je 100% recyk-
lovateľné.

Vlastnosti a údržba 
produktov
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Produkty-prehľad – TANIERE A PODNOSY

PERETI > str. 99 TALIR > str. 99 GRAHAM > str. 91

METZ > str. 49 MARGHERITA > str. 49ATESSA > str. 48 ALLEGRI COLORI > str. 123LISSABON* > str. 49

*Dostupné aj hlboké taniere 

KAMPAS > str. 52 BORNEO > str. 52 MINDELO > str. 53

PADUA > str. 54 PADUA > str. 54CAMPIELLO> str. 54 DIVA > str. 54AYAMI > str. 52

BUDIDA > str. 53 MANILA > str. 55MINERVETT > str. 53

GEOMETRIA > str. 35ALLEGRI COLORI > str. 122ARMONIA* > str. 48TESEO* > str. 48

*Dostupné aj hlboké taniere 

Taniere – PORCELÁN

Taniere – TVRDENÉ SKLO Podnosy – PORCELÁN

Taniere/Podnosy – SKLO

Taniere / Podnosy – NEREZ OCEĽ

Všetky porcelánové série nájdete na www.palazzo.sk
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Porcelán
Porcelán je najjemnejší a najodolnejší druh 
keramiky. Naše taniere majú zosilnené okraje,
sú obzvlášť odolné voči opotrebovaniu a tak
vhodné na každodenné používanie v hoteloch
a reštauráciách. Sú vhodné do umývačky ria-
du, ako aj do mikrovlnnej a teplovzdušnej rúry
(do 300° C). Produkty neobsahujú olovo ani
kadmium.

Upozornenie:
-  vyvarujte sa teplotným šokom. Nedávajte  

nikdy horúci tanier do studenej vody. 
Neukladajte horúci porcelán z rúry na  
studenú podložku.

- nevystavujte porcelán otvorenému ohňu.
- pre trvalé zachovanie lesku, dbajte na   
   správne dávkovanie umývacieho prostriedku   
   a starajte sa o odstraňovanie vodného   
   kameňa.

Bone China
Ľahko priezračný porcelán s príznačnou bie-
lokrémovou farbou. Zložitý proces výroby a 
prídavné látky odlišujú Bone China od klasic-
kého, bieleho porcelánu. Obzvlášť tvrdosť ma-
teriálu radí tento porcelán k najtrvácnejšiemu. 
Je vhodný do umývačky riadu, do mikrovlnnej i 
teplovzdušnej rúry.

Stoneware
Stoneware alebo kamenina je tvrdá, 
 kompaktná, farebná a bezpórová keramika. 
Pretože má tento materiál veľmi nízku vsiaka-
vosť vody, je obzvlášť nárazuvzdorný. Okrem 
toho má kamenina vysokú odolnosť voči 
odštiepeniu, povrch tanierov a podnosov sa 
takmer nemení. Kamenina je vhodná do umý-
vačky a mikrovlnnej rúry.

Email
-  kremeň, živica a sóda sa tavia pri cca. 1200°C 

na sklu podobnú masu, ktorá sa vypáli na 
predpripravené oceľové časti 

-  email je vypaľovaný pri cca. 840°C 
-  pri dekorovaných častiach je výroba realizo- 

vaná v dvoch krokoch, dekor je chránený pod 
glazúrou

Prosím dbajte na:
-  nie viac ako 220°C v rúre
-  nezohrievajte prázdne
-  rozohriaty emailový riad nedávajte do studenej 

vody. Vrchná glazúra môže vďaka teplotnému 
šoku prasknúť

-  v umývačke zvoľte program pre umývanie  
pohárov 

-  ľahký na údržbu vďaka povrchu bez pórov
-  robustný, tvrdý povrch garantuje dlhú životnosť 
-  bez chuti a zápachu

VILANO > str. 74FOUNDATION > str. 65

PALLAIS > str. 72OVALIZE > str. 68YUMA > str. 42 CONTRAST > str. 68-69

TAIJI > str. 67 LIKELY > str. 64

DON VITO > str. 73BASE > str. 76-77ELSASS > str. 78

ZÜRICH > str. 79

MINH LONG > str. 80VIENNA > str. 81

MENUETT > str. 83 SEVILLA > str. 82

KIARA > str. 75

LIBERTY > str. 30SKYLINE > str. 70-71 LUNI > str. 63

Porcelánové série MODERN

Porcelánové série KLASIK

Série BONE-CHINA EMAIL

Materiál a vlastnosti
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*Dostupné aj hlboké taniere

SAMOS > str. 36, 43 SOLAIR > str. 31ALGIER* > str. 36 SCHIFF > str. 37HAITI > str. 49 BASQUIA* > str. 37

KAIRO > www.palazzo.skEVORA* > str. 43 MARBLE > str. 66ANGULO > str. 34 INTENSE* > str. 40

WAY > str. 62 SIDINA > str. 58-59 MASCA > str. 33OSSORA > str. 61PALANA > str. 60

SIAM* > str. 32DRUK > str. 35 TRAZADO* > str. 32 ASSALTO* > str. 29 TAIFUN* > str. 28

PIKE* > str. 28 XENIA* > str. 44 NOON* > str. 27TONDO* > str. 45BILBERO* > str. 28

DAMASKUS > str. 39 ANKARA > str. 41KINGSTON > str. 38 SAN MARINO > str. 41STUTTGART > str. 38

SEGOR > str. 38 PANELLO > str. 43 SAMOS > str. 43JENNA > str. 35 BRIOSO > str. 39

Produkty-prehľad – TANIERE A PODNOSY

Kameninové série Porcelánové série s výzorom keramiky

Porcelánové taniere/misky

PALLAIS S DEKOROM 
 > str. 44

Všetky porcelánové série nájdete na www.palazzo.sk
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SYDNEY > str. 144

NATIVE > str. 152 RIFA > str. 153

DUNNA > str. 143

MADRID  
> str. 159

SPATEN > str. 154 SAN REMO > str. 154

SALERNO s matnou 
rúčkou > str. 144

SALERNO  
> str. 145

DESTINO  
> str. 160

FORTUNA  
> str. 160

STOCKHOLM  
> str. 158

DECASO  
> str. 161

Všetky príbory sú vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele a sú vhodné do umývačky riadu. Pomer 
chrómu a niklu zodpovedá kvalite ocele a teda 
aj príborov:

-  chróm-niklová oceľ 18/10 (18 % chróm / 10 % 
nikel): Ponúka najlepšiu ochranu voči korózii a 
je najlepšou garanciou dlhej životnosti a odol-
nosti voči kyselinám

-  chrómovaná oceľ 18/0 (18 % chróm / 0 % 
nikel): Atraktívna cena, dlhotrvácna odolnosť 
voči kyselinám, sú magnetické

-  chrómovaná oceľ 13/0 (13 % chróm / 0 % 
nikel): Cenovo výhodné monoblokové nože sú 
vyrobené z jedného kusu

Monoblokové nože a nože 
s dutou rúčkou 
Rozdiel je v rúčke.

-  pri monoblokových nožoch je čepeľ a rúčka 
vyrobená z jedného kusu

-  pri vysoko kvalitných nožoch s dutou rúčkou je 
rúčka vyhotovená z dvoch kusov (chróm-nik-
lová oceľ 18/10). Tvrdená čepeľ je na rúčku 
pripájaná a zvyšuje životnosť a ostrosť nožov

PVD-Úprava
PVD je skratka pre „Physical Vapour Deposition“ 
(slovensky: fyzikálna plynová separácia). Pri nej sa 
kov odparuje vo vákuu, znova kondenzuje a usádza 
sa na príbor. Z tohto dôvodu si príbor KAHIKO dlho-
dobo udrží medený vzhľad. 

Zvláštny efekt patiny príborov vzniká pri che-
micko-mechanickom leštení, ktoré je využité pri 
našich príboroch MEMORY a STARI.

Kombináciou týchto dvoch procesov vzniká prí-
bor vhodný do umývačky a s efektom patiny.

Personalizácia
Dajte Vašim príborom punc jedinečnosti 
a ponúknite Vašim hosťom niečo špeci-
álne. Informujte sa online na 
www.palazzo.sk

BAGUETTE > str. 155

Produkty-prehľad – PRÍBOR

Príbor MODERN – 18/10

Príbor KLASIK – 18/10

Príbor – 18/0

Materiál a vlastnosti
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Všetky série príborov nájdete na www.palazzo.sk

LIVERPOOL > str. 146 CONTROVERSE > str. 152TREND > str. 146LUANO > str. 147

STARI > str. 150

MARTELLO > str. 148BRILIO > str. 149 MONASTIR > str. 148

MEMORY > str. 150
TUNIS > str. 158

CHIPPENDALE  
> str. 157

MONTE CARLO  
> str. 156 KREUZBAND > str. 156

LONDRINA 
> str. 162ASADO > str. 162PICANHA > str. 163 PICANHA > str. 163 PICANHA > str. 163

KAHIKO > str. 151

Produkty-prehľad – PRÍBOR

     Príbor 18/10 s 
efektom patiny 

     Príbor 18/10 s 
PVD- úpravou

Steak-/Pizza príbor 18/10 a 13/0

006-007_VEGA-ProdGuide_0318.indd   7 15.01.18   12:51
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Krištáľové sklo
Krištáľové sklo sa od ostatných druhov skla 
líši svojou vysokou priehľadnosťou, leskom, 
tenkou stenou a ľahkosťou. So svojim výzorom 
a jemným okrajom sa krištáľové poháre hodia 
predovšetkým na degustácie.

Tvrdené sklo
Tvrdené sklo získa svoje vlastnosti pri výrobe, 
keď sa rozpáli na niekoľko sto stupňov a násled-
ne sa rýchlo ochladí. Je dlhotrvácne, odolné voči 
prasknutiu. Tvrdené sklo je 2-5 krát tvrdšie ako 
štandardné sklo. Ideálne na dennodenné použí-
vanie v gastronómii.

Sparkx®

Sparkx® patrí k novej generácii skla. V exklu-
zívnom procese výroby vznikne sklo, ktoré je 
odolné voči prasknutiu počas umývania v umý-
vačke riadu. Použité materiály garantujú abso-
lútnu priehľadnosť pre poháre s dlhotrvajúcim
leskom, v ktorých môžete prezentovať každé 
víno. Sparkx® je ekologický materiál.

Lisované sklo
Lisovanie je jednou z najstarších metód výroby 
skla. Tvar a dekor vznikajú v jednom kroku: Takto 
vyrobené poháre sú hrubostenné a opatrené de-
korom.

VEGA Duo Protect
VEGA Duo Protect zahŕňa poháre na stopke so 
zvláštnou ochranou. Špeciálny proces výroby 
zosilňuje odolnosť skla a stopky voči obitiu a 
chráni povrch proti škrabancom.

Polykarbonát
Polykarbonát je recyklovateľný materiál, ktorý 
vyzerá opticky ako sklo, je odolný voči rozbitiu.
Preto sú polykarbonátové poháre vhodné na 
veľké oslavy. 

-  poháre umývajte oddelene od tanierov a 
príborov

-  dbajte na to, aby sa poháre v umývačke o seba
   nedotýkali
-  používajte kvalitné umývacie prostriedky a 

dbajte na správnu tvrdosť vody

Typy na údržbu

PLANEO
> str. 176

BOUQUET
> str. 174

BALLON
> str. 176

ALLURE
> str. 166

PLAZA
> str. 170

IMPULSE
> str. 175

NOSTALGIE
> str. 177

MEDINA
> str. 166

VINZENZA
> str. 168

SOCIETY
> str. 168

SKY
> str. 169

AURUM
> str. 171

CHATEAU
> str. 167

PREMIUM
> str. 171

DULCINEA > str. 174

TOLU
> str. 192

MALTO
> str. 190

MALIKA
> str. 177

BIRINGA
> str. 190

VIRTUAL > str. 172 RENAISSANCE > str. 172

PINEGA
> str. 165

ADARA
> str. 173

OPURO
> str. 192

LUPINA
> str. 192

Poháre na stopke-série

Tvrdené sklo

Krištáľové sklo

Sparkx® Lisované sklo 

IVA
> str. 189

NINEST
> str. 192

Poháre na digestív-/Pivové poháre 

Materiál a vlastnosti
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KANPO > str. 189

CASABLANCA
> str. 183

SESTRIERE
> str. 182

AMANTEA
> str. 183

IMPULSE
> str. 175

MARINGA 
> str. 183

ACCADEMIA
> str. 180

CASSIOPEA
> str. 180

CAMPIELLO
> str. 180

PRISMA
> str. 180

ROCK
> str. 181

SORGENTE
> str. 181

ORLANDO
> str. 181

IMPRESSION
> str. 181

YPSILON
> str. 182

YORK
> str. 182

DIADEMA
> str. 182

BODEGA
> str. 182

TAVOLA
> str. 182

ELINA
> str. 182

LAICO 
> str. 184

INES
> str. 180

LUNA
> str. 183

CUJABA
> str. 183

REGULAR 
> str. 183

DIVIDA
> str. 186

AURUM
> str. 171

PREMIUM
> str. 171

TENDER
> str. 181

AMANTEA POP > str. 185
AMANTEA MIX  

> str. 185

ORLANDO POP > str. 184

BODEGA MIX > str. 184

LAICO > str. 184

CALABRIA > str. 186

JOLEEN > str. 187

DIVIDA > str. 186 RAFFIA > str. 186

VIRTUAL > str. 172 RENAISSANCE > str. 172
PINEGA

> str. 181
ADARA

> str. 173

Poháre

Poháre – krištáľové sklo

Poháre – farbené Poháre – lakované

Krištáľové sklo – lakované 

Umelohmotné poháre

Sparkx® Lisované sklo 

Produkty-prehľad – SÉRIE POHÁROV

Všetky sklenené série nájdete na www.palazzo.sk
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PRESIDENT > str. 308 SHEFFIELD > str. 318

CUBA  
> str. 319

CAJUS > str. 320

RIALTO > str. 317WILHELM > str. 314

PODNOŽ NA BAROVÚ STOLIČKU 
> str. 318

MOVIE A PREMIERE  
> str. 318

VITTO > str. 316

TRENDY > str. 309 TRENDY > str. 309

PRESTIGE > str. 305

MALENA > str. 314

Masívne drevo
Prírodný materiál, rezaný zo stromov. Jednotlivé 
lamely môžu byť do dosiek lepené. Dýha je vy-
rábaná z veľmi tenkých lamiel dreva, ktoré sú 
lepené do veľkých plátov.
Vďaka prirodzenému rastu stromov má každý 
kúsok dreva špeciálnu kresbu. Preto je každý 
kus masívneho nábytku jedinečným.

Výhody:
- stabilné, robustné a dlhotrvácne
-  veľký výber materiálov a prírodných alebo mo-

rených odtieňov
- ľahko udržiavateľné

Typy na údržbu: utrite vlhkou utierkou. Rýchlo 
osušte.

Upozornenie: Niektoré druhy dreva môžu ča-
som a vplyvom napr. UV-žiarenia zmeniť farbu.

Oceľ
Veľmi robustný a tvrdý kovový materiál, ktorý 
môže byť rôzne povrchovo upravený.
-  pre interiér je povrch väčšinou práškovaný a 

chrómovaný. Pokiaľ nedôjde ku styku s pove-
ternostnými vplyvmi, je táto úprava dostaču-
júca.

-  pre exteriér musí byť povrch pred práškovaním 
pozinkovaný. Tak sa zabezpečí potrebná 
ochrana voči korózii.

-  pri oceli existuje mnoho kvalitatívnych stup-
ňov, ktoré sú alebo nie sú vhodné do exteriéru.

Typy na údržbu: čistite vodou a jemným myd-
lom a rýchlo osušte.

Látka
Naše poťahy z látky pozostávajú z umelých vlá-
kien. Pri polyesterovom poťahu sa jedná o kva-
litné syntetické vlákna. Látka je veľmi pevná v 
ťahu a odolná voči oderom, preto je vhodná do 
gastronómie.
-  trvanlivá, pevná
-  ľahká na údržbu
- dlhotrvácna

Typy na údržbu: Na čistenie fľakov a nečistôt 
použite mydlovú vodu a jemnú špongiu. Pozor na 
handričky, napríklad z bavlny, šúchajte len jed-
ným smerom. Pre rýchle vysušenie použite sušič 
na vlasy.

BEVERLY & ESCAPE  
> str. 319

rám

poťah 

2 výšky

HAVANNA > str. 304

rám

poťah 

TOSCA > str. 308

RIALTO > str. 317

rám

poťah 

ROTONDO > str. 316

Barové stoličky

Barová stolička

Materiál a vlastnosti
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NEWHAM > str. 302

WINSTON > str. 290

CHARMANT > str. 275

TOSCA > str. 308

TRENDY > str. 309

IMOLA > str. 309SZENE > str. 308

PRESTIGE > str. 305

rám

poťah 

ELEGANCE > str. 303

TRENDY > str. 309CHARLES > str. 315 HEIKO > str. 315

MALENA > str. 314

SAMBIA > str. 314

DILLON > str. 310

RAMONA > str. 315

SCOLA > str. 312

RAFAEL > str. 310TEATRO > str. 285

BJÖRN > str. 306 LEVIN > str. 274ELENOR > str. 306

JULIETTA > str. 307

ELEGANCE > str. 274

rám

poťah 

CHARMANT > str. 301

rám

poťah 

CAMPANO > str. 325

TUCANA > str. 311

rám

poťah  koženka 

poťah  látka

WILKINS > str. 288

NEWHAM > str. 276

poťah 

rám

FIBERIO > str. 313

sedák

rám

DUNEO > str. 324

sedák

rám

LEVIN > str. 307

Stoličky

Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO INTERIÉRU

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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TEATRO > str. 284ASSEMBLE > str. 293

WINSTON > str. 290

poťah

nožičky

WILKINS > str. 289 STAFFORD > str. 292

JESPER > str. 286 TEATRO > str. 285

PRESTON > str. 291 CHARMANT > str. 275

MANCHESTER > str. 293

TEATRO > str. 284

MEDLEY > str. 294-295

JESPER > str. 286

poťah 

nožičky

PRESTON > str. 291

DONATO > str. 327

VITTO > str. 316

Koženka
Čalúnická koženka je dnes na nerozoznanie od 
pravej kože. Pri tomto poťahovom materiáli ide 
buď o prírodné alebo umelé vlákna, ktoré sú 
na povrchu potiahnuté PVC.

Výhody:
- trvanlivá, pevná a robustná
- odolná voči UV-žiareniu
- ľahko udržiavateľná

Typy na údržbu: Ľahko udržiavateľná a robust-
ná koženka sa od nečistôt jednoducho očistí. 
Povrch je potrebné umyť. Pri väčších nečisto-
tách postačí umývací prostriedok alebo mydlo-
vá voda. Následne povrch utrite suchou han-
dričkou.

Masívne drevo
Prírodný materiál, rezaný zo stromov. Jednotlivé
lamely môžu byť do dosiek lepené. Dýha je vy-
rábaná z veľmi tenkých lamiel dreva, ktoré sú
lepené do veľkých plátov. Vďaka prirodzenému 
rastu stromov má každý kúsok dreva špeciálnu 
kresbu. Preto je každý kus masívneho nábytku 
jedinečným.

Výhody:
- stabilné, robustné a dlhotrvácne
-  veľký výber materiálov a prírodných alebo mo-

rených odtieňov
- ľahko udržiavateľné

Typy na údržbu: utrite vlhkou utierkou. Rýchlo 
osušte.

Upozornenie: Niektoré druhy dreva môžu ča-
som a vplyvom napr. UV-žiarenia zmeniť farbu.

Oceľ
Veľmi robustný a tvrdý kovový materiál, ktorý
môže byť rôzne povrchovo upravený.
-  pre interiér je povrch väčšinou práškovaný a  

chrómovaný. Pokiaľ nedôjde ku styku s pove-
ternostnými vplyvmi, je táto úprava dostaču-
júca.

-  pre exteriér musí byť povrch pred práškovaním  
pozinkovaný. Tak sa zabezpečí potrebná     
ochrana voči korózii.

-  pri oceli existuje mnoho kvalitatívnych stup-
ňov, ktoré sú alebo nie sú vhodné do exteriéru.

Typy na údržbu: čistite vodou a jemným myd-
lom a rýchlo osušte.

CHESTERFIELD > str. 287

MANCHESTER > str. 293

CHESTERFIELD > str. 287

poťah 

nožičky

LERIDA > str. 277

Kreslá

Sedačky, lavice a modulárne sedenie

Taburetky/lavice Stoličky

poťah

nožičky

Materiál a vlastnosti
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WINSTON > str. 290 PRESTON > str. 280

poťah

nožičky

MANSFIELD > str. 283

poťah

nožičky

ARMANDO > str. 282

poťah

rám

LASSE > str. 281

poťah

nožičky

WILKINS > str. 289

CHARMANT > str. 300-301

PRESIDENT > str. 308

WINSTON > str. 290

poťah

nožičky

WILKINS > str. 288

poťah

nožičky

PRESTON > str. 280

LERIDA > str. 296-297

LASSE > str. 281 ELEGANCE > str. 299

ASSEMBLE > str. 293

CHARMANT > str. 300

INTIMATO > str. 278-279

DONATO > str. 327

BANKETT > str. 338

BANKETT > str. 338

nožičky

ELIANO > str. 282

poťahpoťah

nožičky

LASSE > str. 298

poťah

nožičky

MANSFIELD > str. 283

poťah

nožičky

LASSE > str. 298

TORRES > str. 321
SEQUENCIO > str. 336-337

Lavice Banketové stoličky

poťah

nožičky

poťah

Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO INTERIÉRU

poťah

rám

poťah

nožičky

podnož

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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DUNEO > str. 324

nohy

doska

DIVISO > str. 334

Masívne drevo
Prírodný materiál, rezaný zo stromov. Jednotlivé
lamely môžu byť do dosiek lepené. Dýha je vy-
rábaná z veľmi tenkých lamiel dreva, ktoré sú
lepené do veľkých plátov. Vďaka prirodzenému
rastu stromov má každý kúsok dreva špeciálnu
kresbu. Preto je každý kus masívneho nábytku
jedinečným.

Výhody:
- stabilné, robustné a dlhotrvácne
-  veľký výber materiálov a prírodných alebo mo-
  rených odtieňov
- ľahké na údržbu

Typy na údržbu: utrite vlhkou utierkou. Rýchlo 
osušte.

Upozornenie: Niektoré druhy dreva môžu ča-
som a vplyvom napr. UV-žiarenia zmeniť farbu.

Drevotrieska
Tento materiál pozostáva z viacerých vrstiev, 
ktoré sa vždy kladú kolmo po vláknach. Preto sú 
veľmi pevné. Drevotrieska môže byť viditeľná 
alebo neviditeľná časť nábytku.

Výhody:
-  mechanická pevnosť a vysoká odolnosť

Typy na údržbu: čistite vlhkou handričkou a jem-
ným umývacím prostriedkom. Dýhovaný nábytok 
rýchlo očistite jemnou vlhkou handričkou.

HPL 
HPL dosky pozostávajú z mnohých vrstiev pa-
piera, ktoré sú zlisované pod vysokým tlakom a 
vypálené pri vysokej teplote. Tak získame ro-
bustný a odolný produkt.

Výhody: 
- ľahké a jednoduché na údržbu
- nehorľavé
-  rezistetné voči teplotám (do +180 °C), odolné 

voči poškriabaniu a oderom a rezistentné voči 
chemickým látkam

Typy na údržbu: očistite vlhkou handričkou s 
čistiacim prostriedkom a následne umyte vlh-
kou utierkou.

CARELL > str. 328

LUCA > str. 328

DONATO > str. 327

CAJUS > str. 320

TORRES > str. 321

DEVEN / KENTUCKY / TORRES > str. 320, 341

rám

doska

APENDIO > str. 330 YARA > str. 330

Barové stoly

Lounge-stolíky

Vešiaky na šaty Oddeľovacie systémy

Materiál a vlastnosti
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ESMA > str. 330AVENTURO* > str. 361

PRADO > str. 331ALDENO > str. 331

DONATO > str. 327

KARL > str. 329 MURPHY > str. 326

MODULATO > str. 332-333

drevo

vpredu

Banketový stôl > str. 339

CAMPANO > str. 325

*Vhodné do exteriéru

DUNEO > str. 324

nohy

doska

KLAPBARO > str. 339

TORRES > str. 321

Servírovací vozík/ 
prídavné stolíky

Banketové/párty stoly

Príborníky

Stoly

Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO INTERIÉRU

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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Materiál a vlastnosti

Pri kúpe stolových  
podnoží a stolových  
dosiek neprehliadnite:
Naše stolové podnože obsahujú vždy infor-
máciu o maximálnej odporúčanej veľkosti 
stolovej dosky kvôli stabilite celého stola a 
možnosti prevrátenia. Prosím dodržiavajte 
tieto odporúčania! Podnože montujte podľa 
priloženého návodu. Pri iných postupoch 
môže byť stabilita narušená. Odporúčané 
veľkosti stolových dosiek nájdete na jed-
notlivých stranách pri stolových podnožiach.

Železná liatina
Nábytok z upravenej železnej liatiny je trvácny, 
stabilný a ľahko udržiavateľný.

Výhody: 
- extrémne stabilný a odolný
- dlhotrvácny a robustný
- ľahko udržiavateľný

Typy na údržbu: práškované časti môžete 
očistiť jemnou hubkou a čistou vodou s trochou  
umývacieho prostiedku a následne usušiť su-
chou handričkou.

Oceľ
Veľmi robustný a tvrdý kovový materiál, ktorý
môže byť rôzne povrchovo upravený.
-  pre interiér je povrch väčšinou práškovaný a  

chrómovaný. Pokiaľ nedôjde ku styku s pove-
ternostnými vplyvmi, je táto úprava dostaču-
júca.

-  pre exteriér musí byť povrch pred práškovaním  
pozinkovaný. Tak sa zabezpečí potrebná   
ochrana voči korózii.

-  pri oceli existuje mnoho kvalitatívnych stup-
ňov, ktoré sú alebo nie sú vhodné do exteriéru.

Typy na údržbu: čistite vodou a jemným 
mydlom a rýchlo osušte.

Hliník
Hliníkový nábytok je ľahký a preto jednoduchý 
na transport. Súčasne je ale aj robustný, aj pri 
daždi ho môžete nechať v exteriéri, je optimál-
ny pre prímorské podniky.
Výhody: 
- odolný voči vplyvom počasia
- ľahký a stabilný
- absolútne bez možnosti korózie

Typy na údržbu: Nábytok z hliníka si nevyža-
duje žiadne špeciálne prostriedky. Čistá voda 
alebo jemný prostriedok na umývanie sú úplne 
dostačujúce.

SCUDO > str. 350

QUADRO > str. 348 PYRAMIDE > str. 349 FINO > str. 346

REGULO > str. 352-353 SOLENZO > str. 349

ARGENTO > str. 346

FLEKSO > str. 350

NOSTALGIE > str. 349

KREUZ > str. 348

QUADRO & RONDO > str. 347

KROMO > str. 350

ADRIANO > str. 351TAIPA > str. 351

SCUDO > str. 350 REGULO > str. 352

LUIGI > str. 351ANEGO > str. 351

ADRIANO  > str. 351TAIPA > str. 351

RONDO > str. 348

ORIO > str. 347

Štandardné stolové podnože

Sklápacie štandardné podnože

Sklápacie barové 
podnože

016-017_VEGA-ProdGuide_0318.indd   16 15.01.18   13:09
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Produkty-prehľad – STOLOVÉ PODNOŽE

DUO > str. 348 SOLENZO > str. 349DUO > str. 348REGULO > str. 353SCUDO > str. 350

KROMO > str. 350FINO > str. 346 ARGENTO > str. 346QUADRO > str. 348 PYRAMIDE > str. 349

FINO > str. 346

FINO > str. 346

PYRAMIDE > str. 349RONDO > str. 348

NOSTALGIE > str. 349

FINO > str. 346QUADRO > str. 348 RONDO > str. 347

REGULO > str. 352-353ARGENTO > str. 346 FLEKSO > str. 350

Barové podnože

Dvojité podnože pre štandardné stoly

Lounge podnože

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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29 29

3
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Materiál a vlastnosti

GRAFFITI > str. 345

LOES > str. 345 MONTANUS  > str. 345

LIFT > str. 343

MALIANA* > str. 340

Dýhovaná drevotrieska
Drevotrieskové dosky sú zložené z drevených 
častí alebo vlákien, ktoré sú vplyvom tepla li-
sované s umelou živicou. Hotové dosky sú na-
koniec potiahnuté pravým drevom.

Výhody: 
- stabilná, robustná a tvarovo stála
- široká ponuka rôznych druhov drevených dýh
-  povrchová úprava ako pri pravom dreve (far-

benie, lakovanie alebo voskovanie)

Typy na údržbu: Vhodné len do interiéru. Ná-
bytok je potrebné chrániť pred vlhkosťou. Fľa-
ky sa dajú odstrániť vlhkou handričkou a hneď 
utrieť do sucha.

Werzalit
Jednoliaty materiál je zložený z mixu dreve-
ných triesok a špeciálnej umelej živice. Je ob-
zvlášť odolný voči poveternostným podmien-
kam, chemickým látkam a mechanickému na-
máhaniu.

Výhody: 
- stabilný a robustný
-  hladký, ľahko udržiavateľný a vode odolný 

povrch
-  odolný voči teplu a vplyvom počasia, voči 

škrabancom, kyslým potravinám, tuku a po-
polu

Typy na údržbu: Vhodný do interiéru i exterié-
ru. Očistite vlhkou handričkou s jemným čis-
tiacim prostriedkom a následne handričkou s 
vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne pro-
striedky.

HPL
HPL dosky pozostávajú z mnohých vrstiev pa-
piera, ktoré sú zlisované pod vysokým tlakom a
vypálené pri vysokej teplote. Tak získame ro-
bustný a odolný produkt.

Výhody: 
- ľahké a jednoduché na údržbu
- nehorľavé
-  rezistetné voči teplotám (do +180 °C), odolné  

voči poškriabaniu a oderom a rezistentné voči  
chemickým látkam

Typy na údržbu: očistite vlhkou handričkou s 
čistiacim prostriedkom a následne umyte vlh-
kou utierkou.

Masívne drevo
Masívne drevo je prírodný materiál, preto stolo-
vé dosky obsahujú špecifickú kresbu dreva a 
môžu sa vyskytovať aj hrčky.

Výhody: 
- stabilné, robustné a dlhotrvácne
-  veľký výber druhov dreva a opracovania,  

prírodné alebo morené
- ľahké na údržbu

Typy na údržbu:
Čistite jemnou vlhkou handričkou a následne 
rýchlo utrite do sucha.

Dostupné aj ako obdĺžnik

Stolová doska > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

PUNTINELLA > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

Stolová doska > str. 344

SPESSO* > str. 340

Dostupné aj ako obdĺžnik

Werzalit

HPL- stolové dosky

Kompaktné stolové dosky
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28

25

Produkty-prehľad – STOLOVÉ DOSKY

PULS > str. 344 ANTIK  > str. 345

BRASIL > str. 344

TEAK > str. 345DOUGLASIE > str. 344

LUIGI > str. 343

SUMBA* > str. 341

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

DARKO > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik 

ANGUS > str. 345MARMOR BIANCO 
 > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

PINETA  > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

CORNATO > str. 344

Dostupné aj 
ako obdĺžnik 

DUNEO* > str. 342KENTUCKY* > str. 341

Dostupné aj ako obdĺžnik

CAMPANO* > str. 342

Dostupné aj ako obdĺžnik

TORRES* > str. 341

Dostupné aj ako obdĺžnik

Masívne drevo Dýhované

Masívne drevo s HPL- 
úpravou 

Rozmery sú udávané v mm. 

*Vhodné len do interiéru! 

Dostupné aj 
ako obdĺžnik

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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METROPOLITAN > str. 375COLUMBIA > str. 392

LIMONA > str. 393 CHAPTER > str. 389

LAIN > str. 370

LAZORO > str. 388MALVENA > str. 390

MELROSE > str. 377BARREL > str. 368

BAVARIA > str. 397 ALICANTE > str. 394

Batyline®

BATYLINE® je kvalitná tkanina z mikromriežky s 
vrstvou PVC. Materiál sa vyznačuje vzduch prie-
pustnou, odolnou a ľahko udržiavateľnou štruk-
túrou vlákien, ktoré sú obzvlášť odolné voči roz-
trhaniu. Je odolná voči UV-žiareniu, nedochádza 
k zdeformovaniu a ľahko sa čistí. Tkanina sa 
veľmi rýchlo vysuší.

Výhody: 
- extrémne odolná voči roztrhaniu a zodratiu
- obzvlášť odolná voči vode a špine
- tvarovo stála

Typy na údržbu: BATYLINE® je možné čistiť myd-
lovou vodou. Väčšinou je postačujúca špongia s 
vodou. Vyhýbajte sa bielidlám a prostriedkom na 
drhnutie!

Polypropylén
Polypropylén je veľmi odolná  a spoľahlivá ume-
lá hmota, vyznačuje sa vysokou pevnosťou.

Výhody: 
- trvácny a robustný
-  odolný voči poveternostným vplyvom a vply-

vom okolia
- antistatický

Typy na údržbu: Plastový nábytok by sa mal 
občas vyčistiť vodou a jemným čistiacim pro-
striedkom. Agresívne prostriedky môžu poško-
diť povrch nábytku.

Hliník
Hliníkový nábytok je ľahký a preto jednoduchý
na transport. Súčasne je ale aj robustný, aj pri
daždi ho môžete nechať v exteriéri, je optimál-
ny pre prímorské podniky.

Výhody:
- odolný voči vplyvom počasia
- ľahký a stabilný
- absolútne bez možnosti korózie

Typy na údržbu: Nábytok z hliníka si nevyža-
duje žiadne špeciálne prostriedky. Čistá voda 
alebo jemný prostriedok na umývanie sú úplne 
dostačujúce.

Umelý výplet
Umelý výplet pozostáva z umelo vyrobených 
vlákien, ktoré sa vyznačujú vysokou flexibilitou 
a odolnosťou voči roztrhnutiu. Vlákna sú celo-
farebné, takže ani časom nedochádza k zme-
nám vo farbe. Nevsiaknu vlhkosť a nábytok je 
po daždi rýchlo suchý. Umelý výplet je špine 
odolný a odolá vysokým výkyvom teplôt.

Výhody:
-  odolný voči poveternostným podmienkam a    

UV-žiareniu
- farebne stály
- obzvlášť trvácny

Typy na údržbu: Nečistoty sa dajú ľahko 
zotrieť vlhkou utierkou alebo očistiť jemnou 
kefkou alebo lúhom. V žiadnom prípade nepo-
užívajte tvrdé kefy. Mohli by poškodiť povrch a 
materiál by sa mohol časom začať lámať. Na 
predĺženie životnosti odporúčame v zime skla-
dovať v chránenom interiéri alebo použite 
ochranné obaly.

TAILOR > str. 382

rám

poťah

FILEA > str. 384-385

FILEA > str. 385

Stoličky/kreslá

Barové stoličky

Materiál a vlastnosti
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MELROSE > str. 377 VICKY > str. 378 ARTLESS > str. 362 LUIGI > str. 395

COLUMBIA > str. 392

SUNNY > str. 386

DANILO > str. 391 AMIGO > str. 392

BELIZE > str. 380

ARTLESS > str. 363

VINCENT > str. 371 METROPOLITAN > str. 372-373

rám

poťah

TAILOR > str. 382

MIRA > str. 378 RABEA > str. 378 LUIGI > str. 395

COSIMO > str. 383

rám

poťah

BASTIA > str. 400

rám

výplet

TOLIA > str. 399

rám

výplet

TOLIA > str. 399

výplet

rám

RIMALIA > str. 398

RIMALIA > str. 398

NIARA > str. 379

rám

poťah

Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO EXTERIÉRU

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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Materiál a vlastnosti

MELROSE > str. 377

ARTLESS > str. 363

ALICANTE > str. 394

LOGGIA > str. 369

EXPOSE > str. 396

MELROSE > str. 377 METROPOLITAN > str. 376

LOGGIA > str. 369BARREL > str. 368METROPOLITAN > str. 372

MELROSE > str. 377 COMBINE > str. 365

Teakové drevo
Teakové drevo je kvalitné plantážové drevo s 
dlhou životnosťou, ktoré sa hodí vďaka jedineč-
nej stabilite a odolnosti na nábytok do exteriéru.

Výhody: 
- odolné voči poveternostným podmienkam
- robustné, s dlhou životnosťou

Typy na údržbu: Teakové drevo prirodzene obsa-
huje vysoký podiel oleja a tým pádom odolá bez 
veľkej námahy a údržby náročným poveternost-
ným podmienkam. Vplyvom dažďa a slnka do-
chádza k prirodzenému procesu zvetrania. Aby si 
nábytok zachoval dlhšie pôvodnú farbu, odporú-
čame 1x za sezónu ošetrenie našou sadou (obj. 
číslo 90379). Teakový nábytok by mal byť v zime 
skladovaný zakrytý. Vyhýbajte sa uloženiu nábyt-
ku v prekúrených miestnostiach. Drevo sa v nich 
rýchlo vysuší. Odporúčame pravidelné doťahova-
nie šróbov.

Umelý výplet
Umelý výplet pozostáva z umelo vyrobených
vlákien, ktoré sa vyznačujú vysokou flexibilitou 
a odolnosťou voči roztrhnutiu. Vlákna sú celo-
farebné, takže ani časom nedochádza k zme-
nám vo farbe. Nevsiaknu vlhkosť a nábytok je 
po daždi rýchlo suchý. Umelý výplet je špine 
odolný a odolá vysokým výkyvom teplôt.

Výhody:
- odolný voči poveternostným podmienkam a
   UV-žiareniu
- farebne stály
- obzvlášť trvácny

Typy na údržbu: Nečistoty sa dajú ľahko 
zotrieť vlhkou utierkou alebo očistiť jemnou 
kefkou alebo lúhom. V žiadnom prípade nepo-
užívajte tvrdé kefy. Mohli by poškodiť povrch a 
materiál by sa mohol časom začať lámať. Na 
predĺženie životnosti odporúčame v zime skla-
dovať v chránenom interiéri alebo použite 
ochranné obaly.

Hliník
Hliníkový nábytok je ľahký a preto jednoduchý
na transport. Súčasne je ale aj robustný, aj pri
daždi ho môžete nechať v exteriéri, je optimál-
ny pre prímorské podniky.

Výhody:
- odolný voči vplyvom počasia
- ľahký a stabilný
- absolútne bez možnosti korózie

Typy na údržbu: Nábytok z hliníka si nevyža-
duje žiadne špeciálne prostriedky. Čistá voda 
alebo jemný prostriedok na umývanie sú úplne 
dostačujúce.

SOLIST > str. 360

rám

doska

BELIZE > str. 380

rám

poťah

TAILOR > str. 381

rám

poťah

FILEA > str. 385 LIKA > str. 367

Lehátka

Lavice

Lounge stoly a taburetky

022-023_VEGA-ProdGuide_0318.indd   22 15.01.18   13:30



23

Produkty-prehľad – NÁBYTOK DO EXTERIÉRU

LOGGIA > str. 369

BAVARIA > str. 397

SUNNY > str. 386-387LIMONA > str. 393

ALICANTE > str. 394ARTLESS > str. 363 EXPOSE > str. 396

MALVENA > str. 390

STAGE > str. 375ARTLESS > str. 362

SOLIST > str. 360

rám

doska

METROPOLITAN > str. 374

rám

doska

LIMONA > str. 393 LUIGI > str. 395

rám

doska

METROPOLITAN > str. 374

LIKA > str. 366-367 COMBINE > str. 364-365

Barové stoly

Stoly s potrebnou montážou

Lounge série

Stoly

Náš kompletný sortiment nábytku nájdete na www.palazzo.sk
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MATERIÁL A VLASTNOSTI

Produkty zloženie hmotnosť odolnosť voči oderom svetelná stálosť 
(Xenotest ISO 105 B02)

stálosť farieb voči treniu  
(ISO 105 X12), (mokré, suché)

protipožiarna 
ochrana

Medley 81 % polyvinylchlorid 
17 % polyester a bavlna 

2 % polyuretán
600 g/m² EN ISO 5470-2 

120.000 7 - BS 5852 Crib 5

Assemble, Wilkins, Preston, 
Manchester, Stafford , 
Lerida, Charmant, Elegance,  
Tucana, Prestige,  
Newham, Havanna

83 % polyvinylchlorid 
15 % polyester 
2 % polyuretán

600 g/m² EN ISO 5470-2 
120.000 7 - BS 5852-0/1 

EN 1021-1/2

Winston 82 % polyvinylchlorid 
16 % polyester 

2 % polymetylmetakrylát
440 g/m² EN ISO 5470-2 

30.000 - - BS 5852-0/1

Björn, Elenor, Imola, 
Tosca, Julietta

84 % polyvinylchlorid 
15 % polyester 
1 % polyuretán

770 g/m² EN ISO 12947-2 
40.000 5 4-5 / 4-5 BS 5852-0/1 

UNI 9175-1 IM

Rialto Vrchný materiál: 
100 % polyvinylchlorid 

Spodný materiál:  
100 % bavlna

625 g/m² EN ISO 5470-2 
25.600 - - EN 1021-1/2 

BS 5852-0/1

President, Trendy 83 % polyvinylchlorid 
17 % polyester 465 g/m² EN ISO 5470-2 

50.000 - - BS 5852-0/1

Szene 69 % polyvinylchlorid 
20 % polyester 

10 % bavlna 
1 % polyuretán

520 g/m² EN ISO 5470-2 
100.000 6 4-5 / 4-5 BS 5852-1 

EN 1021-1/2

Chesterfield Vrchný materiál: 
100 % polyuretán 
Spodný materiál:  
81 % polyester 

15 % bavlna 
4 % viskóza

630 g/m² EN ISO 5470-2 
100.000 5 5 / 4-5 EN 1021-1/2

Lasse, Levin Vrchný materiál: 
100 % polyuretán 
Spodný materiál:   
81 % polyester 

15 % bavlna 
4 % viskóza

630 g/m² EN ISO 5470-2 
100.000 5 5 / 4-5 EN 1021-1

Produkty zloženie hmotnosť odolnosť voči oderom  
(Martindale ISO 12947-2)

svetelná stálosť 
(Xenotest ISO 105 B02)

stálosť farieb voči treniu  
(ISO 105 X12), (mokré, suché)

protipožiarna 
ochrana

odolnosť-žmolky  
(ISO 12945-2)

Eliano, Elegance, Char-
mant, Levin, Lerida, 
Tucana, Newham 

100 % polyester 285 g/m² 30.000 5/6 4 / 3-4 BS 5852 - 1 4-5

Teatro 96 % polyester
4 % viskóza 478 g/m² 30.000 5 5 / 4-5 BS 5852 - 0/1 5

Jesper, Preston, 
 Mansfield 100 % polyester 302 g/m² 50.000  3-4 5 / 5 EN 1021 - 1/2 

BS 5852 - 0/1 5

Lasse (antracitový melír) 100 % polyester 302 g/m² 100.000 6 5 / 4-5 BS 5852 - 0/1 5
Lasse (šedý melír) 100 % polyester 255 g/m² 100.000 5-6 5 / 5 BS 5852 - 0/1 4-5
Armando, Intimato, 
Lasse (petrolej a denim) 100 % polyester 350 g/m² 100.000 5-6 4-5 / 4-5 BS 5852 - 0/1 4-5

Rôzne ISO-normy

   Norma ISO 12947-2 udáva odolnosť povrchového materiá-
lu voči oterom metódou Martindale, pri ktorej je prirodzené 
používanie simulované trením.

     Norma ISO 105 B02 udáva odolnosť povrchového materiálu 
voči svetlu, pričom je použitý umelý svetelný zdroj.

     Norma ISO 105 X12 udáva stálofarebnosť pri oteroch. Sú 
dostupné dve metódy, jednou je trenie suchou látkou a 
druhé mokrou látkou.

   Norma ISO 12945-2 udáva odolnosť voči tvorbe žmolkov za 
pomoci prístroja, ktorý simuluje otieranie. 

Stoff
Naše poťahy z látky pozostávajú z umelých vlákien. Pri 
polyesterovom poťahu sa jedná o kvalitné syntetické vlák-
na. Látka je veľmi pevná v ťahu a odolná voči oderom, pre-
to je vhodná do gastronómie.

Výhody:  - pevnosť 
- ľahká údržba 
- dlhotrvácnosť

Typy na údržbu: 
Na čistenie fľakov a nečistôt použite mydlovú vodu a jemnú špongiu. Pozor na 
handričky, napríklad z bavlny, šúchajte len jedným smerom. Pre rýchle vysuše-
nie použite sušič na vlasy.

Koženka
Čalúnická koženka je dnes na nerozoznanie od pravej kože. 
Pri tomto poťahovom materiáli ide buď o prírodné alebo 
umelé vlákna, ktoré sú na povrchu potiahnuté PVC.

Výhody:    - robustná a trvanlivá 
- odolná voči UV-žiareniu 
- ľahká údržba

Typy na údržbu: 
Ľahko udržiavateľná a robustná koženka sa od nečistôt jednoducho očistí. Po-
vrch je potrebné umyť. Pri väčších nečistotách postačí umývací prostriedok 
alebo mydlová voda. Následne povrch utrite suchou handričkou.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Naša ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti 
gastronómie.

 1.  Všetky ceny v tomto katalógu sú uvádzané v EUR bez DPH.

 2.  Spôsob platby – môžete si vybrať z týchto možností – na dobierku, v hotovosti pri 
prebratí tovaru alebo prevodom (ešte pred dodaním tovaru).

 3.  Dodanie tovaru: objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok o 12:00 hod., tovar 
je následne doručený do 5 pracovných dní za predpokladu dostupnosti tovaru a 
bonity. (Výnimky: víkendy a sviatky, zhotovenia na objednávku).

 4.  Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, pois-
tenie a poštovné. Výška príplatku sa odvíja od celkovej hmotnosti zásielky. Bližšie 
informácie nájdete na webovej stránke www.palazzo.sk. Pri nákupe v hodnote nad 
1000 EUR bez DPH neúčtujeme žiadne príplatky. Cena prepravy pri objednávkach 
nábytku sa ráta samostatne podľa celkového paletového množstva.

 5.  S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním 
objednávky.

 6.  Nakupujete bez rizika, pretože pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie 
tovaru do 14 dní. Výnimkou je len tovar s výšivkami, objednávka na mieru, ako 
aj použitý produkt. Neporušené dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. 
Nedostatky zaznačte do potvrdenia o dodaní spolu s podpisom doručovateľa.

 7.  Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO 
PALAZZO s.r.o..

 8.  S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

 9.  Miestom plnenia je Bratislava. Prípadné upomienkové pojednávania prislúchajú 
okresnému súdu v Bratislave.

10.  Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.
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Sme tu vždy pre vás
Po obdržaní objednaného tovaru naše poradenstvo nekončí. 

Náš tím je tu pre Vás aj pri prípadných problémoch a bude 
sa Vám snažiť čo najrýchlejšie pomôcť. Jednoducho nás  
kontaktujte. 

Garantujeme 2 ročnú záruku na techniku, pri ktorej túto 
informáciu udávame.

Garancia dokúpenia
Pre množstvo porcelánu, príborov, pohárov a nábytku 
garantujeme dlhoročnú možnosť dokúpenia, od 3, 5 do 
10 rokov!

100% spokojnosť
Nakupujete bez rizika, máte právo na kompletné vrátenie 
tovaru do 14 dní od doručenia. Výnimkou sú produkty zho-
tovené na mieru (napr. personalizované produkty) ako aj 
metráž a použité produkty.

Rýchlo a bezpečne
95 % sortimentu je vždy skladom vo veľkých množstvách, a pr eto vieme tovar doručiť v krátkom čase.

Doručenie tovaru v priebehu 4-5 prac. dní 
Objednávky sa uzatvárajú vždy v pondelok o 12:00 hod., tovar je následne doručený do 5 pracovných dní za predpo-
kladu dostupnosti tovaru a bonity.

Rýchlejšie doručenie
Tovar je možné doručiť aj v kratšom termíne za pr edpokladu úhrady expresnej dopravy na miesto určenia.

Výhodné prepravné náklady
Pri objednávke do 1000 EUR bez DPH účtujeme príplatok za balné, dopravu, poistenie a poštovné. V ýška príplatku 
sa odvíja od celkovej hmotnosti zásielky. Bližšie informácie  
nájdete na webovej stránke www.palazzo.sk. Pri nákupe v  
hodnote nad 1000 EUR bez DPH neúčtujeme žiadne príplatky .  
Cena prepravy pri objednávkach nábytku sa ráta samostatne  
podľa celkového paletového množstva.

Doručenie v želanom čase
Ponúkame možnosť doručiť tovar v želanom čase a na  
želanom mieste.

DODANIE TOVARU

MOŽNOSTI PLATBY

GARANCIE

Ako by ste chceli za tovar zaplatiť? U nás si môžete vybrať z týchto možností:

V hotovosti

Dobierkou

Platobnou  
kartou

Zálohovou faktúrou vopred
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Neviete sa rozhodnúť, ktorý dizajn sa Vám hodí viac? Využite možnosť zaslania vzoriek, z ktorých si v pohodlí domova 
určite vyberiete. Radi Vám pri výbere pomôžeme! Zašleme Vám originál alebo vzorkovník farieb k porovnaniu. Otestujte 
najnovšie trendy v sekcii porcelánu a príborov.

PALAZZO SLUŽBY

Odborné poradenstvo 
 Máte otázky k nejakému pr oduktu alebo potr ebujete poradiť? 
Neváhajte. Zavolajte nám! Náš tím sa teší na V áš telefonát a je 
pripravený poradiť Vám.

PORADENSTVO

VZORKOVÝ SERVIS

Viac informácií nájdete na www.palazzo.sk

Objednajte si  
nezáväzne vzorky!

KONTAKTUJTE NÁS

Telefón: +421 2 20 70 70 70
Online-shop: www.palazzo.sk

E-Mail: info@palazzo.sk
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1. Vyberte si produkt.

2.   Pripravte si požiadavku: množstvo, text, logo, farbu.

3. Zdeľte nám Vašu požiadavku:

Telefón: +421 2 20 70 70 70
Online-shop: www.palazzo.sk
E-Mail: info@palazzo.sk

4. Do 48 hodín Vám pripravíme individuálnu ponuku.

Ide to tak jednoducho: 

NA ŽELANIE

ODLÍŠTE SA OD KONKURENCIE
Ponúkame Vám širokú škálu produktov, ktoré je možné personalizo-
vať. Nižšie nájdete nejaké príklady. Viac informácií na www.palazzo.sk 

Ďalšie informácie nájdete na 

www.palazzo.sk
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Všetky produkty s možnou personalizáciou sú 
označené týmto symbolom. 

Objednajte si naše vzorky s personalizovaným porcelánom. 

*Viac ako 3 farby - zavolajte nám.

Všetky produkty s možnou personalizáciou sú 
označené týmto symbolom. 

PORCELÁN

Sieťotlač– na glazúru 1-farebné 2-farebné 3-farebné*
cena za ks € taniere, misky  

a podnosy
šálky a podšálky taniere, misky  

a podnosy
šálky a podšálky taniere, misky  

a podnosy
šálky a podšálky

od 50 ks 2,59 2,19 2,69 2,29 2,79 2,39 
od 100 ks 2,39 1,99 2,49 2,09 2,59 2,19 
od 150 ks 2,19 1,79 2,29 1,89 2,39 1,99 
od 300 ks 1,79 1,39 1,89 1,49 1,99 1,59 
od 500 ks 1,59 1,19 1,69 1,29 1,79 1,39 
Programovanie 
(iba pri 1. objednávke) 60,– 90,– 120,– 
Nastavenie (pri doobjednávke) 40,– 70,– 100,–

POHÁRE

Potlač loga alebo gravír
- logo a text podľa Vášho želania
- farba a typ písma podľa Vášho želania
- minimálne množstvo: od 50 kusov z jednej veľkosti
- dodanie: cca. 3-6 týždňov

Potlač porcelánu –
na glazúru alebo pod glazúru
- logo a text podľa Vášho želania
- farba a typ písma podľa Vášho želania
-  minimálne množstvo: od 50 kusov z jednej veľkosti potlač na 

glazúru, od 100 kusov z jednej veľkosti pod glazúru
- dodanie: cca. 4-6 týždňov

Cena za ks € potlač, 1-farebná gravír laserom
poháre karafy poháre karafy

od 50 ks 2,09 2,29 2,59 3,19
od 100 ks 1,69 1,89 2,29 2,89
od 150 ks 1,29 1,49 1,99 2,59
od 300 ks 0,89 1,09 1,69 2,29
od 500 ks 0,69 0,89 1,29 1,89
Programovanie (iba pri 1. objednávke) 66,– 60,–
Nastavenie (pri doobjednávke) 46,– 40,–

NA ŽELANIE

Ďalšie informácie nájdete na 

www.palazzo.sk Viac informácií nájdete na www.palazzo.sk

NA ŽELANIE
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TEXTÍLIE A FROTÉ 

Ponúkame Vám aj obrusy šité na mieru. 
Všetky produkty s touto možnosťou sú označené piktogramom.

Textil výšivka 
monogramu

cena za kus €*

1 riadok textu 2 riadky textu 3 riadky textu 
od 1 ks 4,19 5,59 6,99 
od 11 ks 3,99 5,19 6,59 
od 50 ks 3,19 4,19 5,19 
od 100 ks 2,95 3,95 4,95 

*Vrátane programovania a nastavenia.

Textil výšivka loga cena za ks €
- 50 cm² - 150 cm² - 500 cm²

veľkosť v cm 5x10 10x15 25x20

od 1 ks 5,49 6,99 9,49 
od 11 ks 5,19 6,69 9,19 
od 50 ks 3,95 5,95 8,89 
od 100 ks 3,75 5,50 8,59 
Programovanie 
 (iba pri 1. objednávke) 39,99 49,99 59,99 
Nastavenie (pri doobjednávke) 9,99 9,99 9,99 

PRÍBOR

Gravír laserom

Laserové gravírovanie cena za kus €
1. druh tovaru 2. druh tovaru 3. druh tovaru

od 12 ks 0,40 0,40 0,40
Programovanie pri 1. objednávke
 (každý produkt, každé logo) 109,– 109,– 109,–
Cena pri doobjednávke  
(každý produkt, každé logo) 40,– 40,– 40,–

Všetky personalizovateľné produkty 
sú označené týmto symbolom. 

Všetky personalizovateľné produkty 
sú označené týmto symbolom. 

Výber pri výšivke monogramu: 
1,5 cm, 2,5 cm alebo 3,5 cm vysoké písmená

Laserové gravírovanie
- logo a text podľa Vášho želania 
-  veľký výber typov písma
- 2 farby: svetlá šedá alebo antracitová
- minimálne množstvo: od 12 kusov z jedného produktu
- dodanie: cca. 4 týždne

Výšivky
- logo a text podľa Vášho želania
- farba a typ písma podľa Vášho želania 
- žiadne minimálne množstvo 
- dodanie: cca. 2 týždne

Krajčírsky servis
-  všetky tvary, veľkosti a podľa šablóny 

s klasickým alebo obálkovým lemom
- rýchla realizácia
- dodanie v rozmedzí 2 týždňov
- ceny na vyžiadanie

Potlač (sieťotlač a flexitlač)
-  potlačíme Vám textil najmodernejšími strojmi a kvalitnými 
  farbami/fóliami
- žiadne minimálne množstvo
- rýchla realizácia v rozmedzí 14 pracovných dní
- ceny na vyžiadanie

030-031_VEGA-ProdGuide_0318.indd   30 29.01.18   09:37



31

VEĽKÝ VÝBER produktov s možnou  
personalizáciou:

JEDÁLNE LÍSTKY

Sieťotlač alebo ražba cena za ks €
A4 A5

od 25 ks 4,99 4,99
od 50 ks 4,49 4,49 
od 100 ks 3,49 3,49 
Programovanie (iba pri 1. objednávke) 280,– 260,–
Nastavenie (pri doobjednávke) 220,– 200,– 

Všetky personalizovateľné produkty 
sú označené týmto symbolom. 

TABULE Všetky personalizovateľné produkty 
sú označené týmto symbolom. 

Viac informácií nájdete na www.palazzo.sk

Sieťotlač a ražba
- logo a text podľa Vášho želania 
- farba a typ písma podľa Vášho želania 
- nízke minimálne množstvo: od 25 ks
- dodanie: cca. 4 týždne 

Potlač loga na tabule
- logo a text podľa Vášho želania
- farba a typ písma podľa Vášho želania 
- žiadne minimálne množstvo
- dodanie: cca. 1-2 týždne

Ceny a doba dodania na vyžiadanie.

Vlastný rozmer tabule 
- tabule bez rámu
- max. veľkosť 250x125 cm
- dostupné vo farbách čierna, červená, čokoládová a šedá
- doba dodania cca. 6-8 týždňov 

Ceny za vyhotovenie vlastného rozmeru tabúľ: 

Na mieru cena za m2 v € cena za 1 rez €
tabuľa 99,– 9,50

NA ŽELANIE
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Všetky produkty pre hotel  
nájdete v  

našom online-shope!

Všestrannosť a poradenstvo online na

Hotelová kozmetika | Uteráky | Župany | Doplnky do kúpeľne |  Posteľné prádlo | Plachty 
Postele | Matrace | Vankúše | Nábytok

www.palazzo.sk

Váš individuálny sortiment produktov nájdete na špeciálnych stranách:  
Hotel, Kaviareň, Pekáreň, Bar, Penzión, Catering, Mäsiarstvo

www.palazzo.sk
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