
NÁBYTOK DO EXTERIÉRU 2020

INŠPIR ÁCIE  –  V YBAVENIE  –  POHOSTINNOSŤ W W W . P A L A Z Z O . S K

Pre gastronómov,
ktorí chcú očariť.
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Stolička  
AMELIA

9899
  > Stolová doska LIFT na str. 375.

Opierka chrbta z Rope-výpletu

Sedák z Batyline®-výpletu

Stohovateľné
Skvelý mix materiálov

Stoličky AMELIA
Stoličky do exteriéru s atraktívnym mixom materiálov. Sedacia plocha z Batyline®-výpletu a opierka chrbta z priro-
dzene pôsobiaceho Rope-výpletu. Tieto materiály robia stoličky dlhotrvácnymi, sú odolné voči UV-žiareniu a rýchlo 
schnú – ideálne do záhrady alebo na terasu! Veľmi pohodlné vďaka mäkkému sedáku a ergonomickej opierke chrbta: 
Nepotrebujete žiadny vankúš. Vrátane vymeniteľných násadok na nožičkách.
Materiál rám: hliník s kvalitnou práškovanou úpravou. 
Odolné voči vplyvom počasia. Odolné voči UV-žiareniu. Stohovateľné a vhodné do exteriéru.

š x h x v cm výška sedenia 
cm

výška podrúčok 
cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 
stolička 53x55x78.5 44  3

antracitová 30040097 2 197,98 98,99
2 svetlá šedá 30040091 2 197,98 98,99
3 stolička 

s podrúčkami 59x56x78.5 44 64.5 4
antracitová 30040090 2 219,98 109,99

4 svetlá šedá 30040096 2 219,98 109,99
5 

barová stolička 56x55x112.5 80  4.5
antracitová 30040092 2 305,80 152,90

6 svetlá šedá 30040093 2 305,80 152,90
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Stolička  
ESPERIA 

10999

Mix materiálov: hliník + výplet

Stoličky ESPERIA
Moderné exteriérové stoličky z atraktívneho mixu hliníka a Rope-výpletu. Veľ-
mi pohodlné a robustné. Doručíme zmontované. Vrátane vankúša z olefínovej 
látky (umelé vlákna).
Materiál rám: práškovaný hliník. Materiál opierka: Rope-výplet (15 mm 
široký). Jednoduchá údržba! Stohovateľné! Odolné voči vplyvom po-
časia!

š x h x v 
cm

výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

7 
58x62x82 48 68 5

antracitová 30046953 2 219,98 109,99
8 olivová 30046954 2 219,98 109,99

  > Stôl AVOLA na str. M 5.

Vrátane sedáka Opierka chrbta z Rope-výpletu

TREND
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Lounge séria nábytku VENTURA
Exteriérové kreslo a sedačka v atraktívnom dizajne – perfektne sa hodí do vášho exteriéru alebo lounge 
kútika. Špeciálne lakovanie chráni rám z masívneho dreva po celý rok. Vrátane vankúšov z kvalitnej a 
prirodzene pôsobiacej olefínovej látky. Veľmi pohodlné vďaka veľkej sedacej ploche. Sedačka je vhodná 
pre 3 osoby. Jednoduchá údržba, nekomplikovaná montáž – upevníte iba nožičky na rám!
Materiál rám: masívne eukalyptové drevo. Materiál sedacia konštrukcia: pozinkovaná oceľ a 
Rope-výplet. Materiál vankúš: olefínová látka (umelé vlákna). Odolné voči vplyvom počasia! 
Odolné voči UV-žiareniu!

š x h x v cm výška sedenia cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
1 kreslo 82x78x72 37.5 13 30047075 306,90
2 3-miestna 

sedačka 169x78x72 37.5 22.5 30047076 548,90

Kreslo  
VENTURA 

30690

Skvelý mix materiálov

Jednoduchá údržba
Vrátane vankúšov

  > Koberec DANEL na str. M 53.
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Stoly AVOLA
Stoly so šikmo postavenými nohami v severskom dizajne. Vďaka špeciálne-
mu lakovaniu masívneho dreva môžu byť stoly v exteriéri počas celého roka.  
Veľmi robustné a voči vplyvom počasia odolné stolové dosky (hrúbka dosky: 
13 mm) z kvalitného hliníka a vláknitého cementu. S nastaviteľnými násadkami 
na stolových nohách. Vhodné do interiéru i exteriéru. Veľmi jednoduchá a 
rýchla montáž. Perfektne kombinovateľné s ostatným VEGA nábytkom.
Materiál rám: masívne eukalyptové drevo. Materiál stolová doska:  
hliník a vláknitý cement. Jednoduchá údržba! Odolné voči vplyvom 
počasia! Odolné voči UV-žiareniu!

Lounge stôl 
AVOLA 

10999

  > Stolička ESPERIA na str. M 3.

Vláknitý cement
Jednoduchá údržba
Kombinovateľné

š x h x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
3 lounge stôl 80x50x40 10.5 30046700 109,99
4 

stôl
80x80x75 17 30046699 196,90

5 140x80x75 27.5 30046698 306,90

TREND
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Stoličky RAFIA
Robustné exteriérové stoličky v atraktívnej farebnej a materiálovej kombinácii. 
Čistý vzhľad vďaka prirodzene pôsobiacej sedacej ploche. Veľmi pohodlné 
– nepotrebujete žiadny vankúš! Násadky na nožičkách chránia podlahy i sa-
motné stoličky.
Materiál rám: práškovaný hliník. Materiál sedák: Rope-výplet. Doručí-
me zmontované! Jednoduchá údržba! Stohovateľné! Odolné voči vply-
vom počasia!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

1 
56x46x86 46 3.8

antracitová 30046713 2 197,98 98,99
2 svetlá šedá 30046714 2 197,98 98,99

Stolička  
RAFIA

9899

  > Stôl ATELIO na str. M 17.

Jednoduchá údržba
Odolné voči vplyvom počasia

StohovateľnéSedák z Rope-výpletu
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Lounge séria nábytku TOMEO
Lounge nábytok z atraktívnych materiálov, trendového polyratanu a hliníka. 
Rám z kvalitného práškovaného hliníka vyzerá ako bambusové drevo a pasuje 
do každého prostredia. Násadky na spodnej strane chránia podlahu. Pasujúci 
vankúš z kvalitnej olefínovej látky si objednajte tiež!
Materiál rám: práškovaný hliník. Materiál sedák: polyratanový výplet. 
Materiál obliečka na vankúš: olefín (100 % polypropylén). Vhodné do 
interiéru i exteriéru. Jednoduchá údržba! Odolné voči vplyvom poča-
sia!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg obj. číslo kus

€
3 kreslo 81x73x82 42 61 6.5 30051267 163,90
4 2-sedačka 134x73x82 42 61 10 30051260 218,90

d x š x v cm obj. číslo kus €
5 

vankúš
50x55x4 30051255 21,99

6 100x55x4 30051268 43,99

Sedák  
TOMEO, od

2199

Kreslo  
TOMEO

16390

  > Taburetka SIZA na str. M 52, laterny na str. 253.

Atraktívny mix materiálovRám vo výzore bambusu

TREND
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Odolné voči vplyvom počasia, stohovateľné, pohodlné a inovatívne – stoličky FILEA sú 
perfektné do interiéru i exteriéru. Očaria nielen moderným vzhľadom, ale aj stabilitou. 
Za komfort pri sedení je zodpovedný sedák z kvalitného Rope-výpletu. Výsledok: 
Nábytok so šarmom, ktorý pozýva hostí dať si u Vás drink.

SÉRIA NÁBYTKU FILEA

Malé kreslo 
FILEA 

11550

stolička Filea
antracitová
š x h x v cm 58x56x87
obj. číslo 30002031
ks/bal. 4
balenie € 351,96
kus € 87,99

taburetka Filea
antracitová
š x h x v cm 68x59x40
obj. číslo 30002015
ks/bal. 2
balenie € 153,98
kus € 76,99

stolička Filea
antracitová
š x h x v cm 58x56x87
obj. číslo 30002036
ks/bal. 4
balenie € 395,96
kus € 98,99

barová stolička Filea
antracitová
š x h x v cm 62x60x108
obj. číslo 30002004
ks/bal. 2
balenie € 239,80
kus € 119,90

VEGA favoriti
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Pohodlný a 
trendový nábytok

Odolné voči UV-žiareniu: Dlhodo-
bo pekný a neblednúci vzhľad.

Stohovateľné pre miesto 
šetriace skladovanie.

Komfortné: Vaši hostia 
ostanú u Vás na terase 
dlhšie sedieť!
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Komfortné
Stohovateľné
Odolné voči UV-žiareniu

Barová stolička  
FILEA 

11990

Pozinkovaná oceľová konštrukcia

Pohodlnosť vďaka Rope-výpletu

Násadky na spodnej strane

Séria stoličiek FILEA
Inovatívna séria nábytku FILEA ozvláštni každý exteriér. Stolička s podrúčkami alebo bez nich, barová 
stolička, malé kreslo a taburetka – voči vplyvom počasia odolné a stohovateľné elementy na sedenie vo 
farbách antracitová a béžová neprekvapia iba moderným tvarom. Majú stabilnú konštrukciu z práškova-
nej ocele s umelohmotnými násadkami. Sedenie je pohodlné vďaka priedušnému výpletu z kombinácie 
polypropylénu a polyesteru.
Materiál: práškovaná, pozinkovaná oceľ, 98 % polypropylén a 2 % polyester. 
Rýchloschnúci Rope-výplet! Dlhotrvácne!

výška pod-
rúčok cm š x h x v cm výška 

sedenia cm
hmotnosť 

kg farba obj. číslo ks/
bal.

balenie 
€

kus
€

1 
stolička  
s podrúčkami 68 58x56x87 47 4.5

antracitová 30002036 4 395,96 98,99
2 béžová 30002037 4 395,96 98,99
3   A slivková 30043464 4 395,96 98,99
4 

stolička  
bez podrúčok  58x56x87 47 3.9

antracitová 30002031 4 351,96 87,99
5 béžová 30002013 4 351,96 87,99
6   A slivková 30043462 4 351,96 87,99
7 

barová stolička  62x60x108 72 4.9
antracitová 30002004 2 239,80 119,90

8 béžová 30001999 2 239,80 119,90
9   A slivková 30043461 2 239,80 119,90

10 
malé kreslo  73.5x67x75 42 5

antracitová 30001996 2 231,00 115,50
11 béžová 30001994 2 231,00 115,50
12   A slivková 30043463 2 231,00 115,50
13 

taburetka  68x59x40 40 3
antracitová 30002015 2 153,98 76,99

14 béžová 30001995 2 153,98 76,99
15   A slivková 30043465 2 153,98 76,99

Taburetka  
FILEA 

7699

Slivková
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  > Teaková doska LUIGI na str. M 47.

Malé kreslo  
FILEA 

11550

Stolička s podrúčkami 
FILEA 

9899
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Lounge séria nábytku SERENO
Lounge séria nábytku v atraktívnom a modernom dizajne – upúta pohľady z 
každej strany! Veľmi všestranná, môžete si ju poskladať podľa želania. Jedno-
duché spájanie jednotlivých elementov (spojky sú súčasťou produktov). Stôl 
so stolovou doskou zo skla s výzorom kameňa. Vrátane vankúšov.
Materiál rám: robustný práškovaný hliník. Materiál vankúš: kvalitná 
olefínová látka (umelé vlákna). 
Odolné voči vlhkosti! Svetlostále! Odolné voči UV-žiareniu a vplyvom 
počasia!

Lounge stôl  
SERENO 

9899

Pohľad zozadu

Postranný element 
SERENO

30690

  > Vankúše na str. 271.

Individuálne používanie
Odolné voči UV-žiareniu

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg obj. číslo kus

€
1 rohový diel 67.5x67.5x64 43  5 30045121 207,90
2 stredový element 60x69.5x64 43  4 30045123 163,90
3 postranný 

element pravý 127x69.5x64 43 64 8.5 30045124 306,90

4 postranný 
element ľavý 127x69.5x64 43 64 8.5 30045122 306,90

5 lounge stôl 50x70x40   5.5 30045125 98,99
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Stôl  
AMALFIA 

18590

Príklady možnej kombinácie:

Celková cena €: 1.315,60 Celková cena €: 1.129,70 Celková cena €: 943,80

Pohľad na upevnenie vankúšov

Lounge element 
AMALFIA

47190

  > LED lampa GUNDE na str. 264.

Individuálne používanie
Jednoduchá údržba

Lounge séria nábytku AMALFIA
Na terasu, do spa alebo wellness: Lounge nábytok AMALFIA splní každé žela-
nie! Lounge element a stôl z atraktívnych materiálov - z práškovaného hliníka 
a teakového dreva. Vankúš je z kvalitnej a voči vplyvom počasia odolnej olefí-
novej látky. Elementy môžete flexibilne kombinovať a spájať. Lounge element 
pozostáva z rámu, sedáku a dvoch chrbtových vankúšov s upevňovacími 
popruhmi. Jednoduchá montáž. Chrbtové vankúše je možné premiestňovať. 
Element je použiteľný aj ako lehátko.
Materiál rám: práškovaný hliník a teakové drevo.  
Materiál vankúš: olefín (umelé vlákna). Jednoduchá údržba! Odolné 
voči vplyvom počasia!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť  
kg obj. číslo kus €

6 lounge element 172x72x73 45 20.5 30045440 471,90
7 stôl 72x72x33  7.5 30045439 185,90
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rozmer cm výška sedenia 
cm

hmotnosť  
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 
stolička 46x49x83 (š x h x v) 46 3

modrá 30046709 4 285,96 71,49
2 zelená 30046708 4 285,96 71,49
3 antracitová 30046712 4 285,96 71,49
4 

stôl 70x73 (Ø x v)  5.8
modrá 30046696 1 119,90 119,90

5 zelená 30046697 1 119,90 119,90
6 antracitová 30046695 1 119,90 119,90

Séria nábytku PAVONIA
Moderná séria nábytku s hliníkovými stoličkami a 
stolmi. Šetrí miesto – perfektne použiteľná v ka-
viarni! Stoly majú nastaviteľné násadky z umelej 
hmoty. Trendové farby môžete navzájom ľubovoľne 
kombinovať. Jednoduchá montáž.
Materiál: kvalitný práškovaný hliník. Odolné 
voči vplyvom počasia! Jednoduchá údržba! 
Odolné voči UV-žiareniu!

Stolička  
PAVONIA 

7149

Jednoduchá údržba
Odolné voči vplyvom počasia

  > Karafa HANNAH na str. 161.
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rozmer cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

7 

stolička 53x55.5x79.5 (š x h x v) 45 4.5

čierna 30046758 4 351,96 87,99
8 olivová 30046757 4 351,96 87,99
9 ružová 30046754 4 351,96 87,99

10 horčicová 30046766 4 351,96 87,99
11 stôl štvorcový 80x80x72 (d x š x v)  14 antracitová 30046755 1 185,90 185,90
12 stôl hranatý 130x80x72 (d x š x v)  20 antracitová 30046753 1 218,90 218,90
13 lounge stôl 80x80x48 (d x š x v)  12 antracitová 30046756 1 163,90 163,90

Séria nábytku GIMANI
Inovatívna séria nábytku so stoličkami a stolmi. 
Nohy stoličiek a stolov sú z práškovaného hliníka 
vo výzore dreva, sedák stoličiek je z umelej hmoty 
vo viacerých farbách. Stolová doska je z dlhotr-
vácneho duraboardu, zmesi drevotriesky a polye-
tylénovej živice. Vďaka viacvrstvovému lakovaniu 
je povrch robustný a odolný voči vplyvom počasia. 
Umelohmotné násadky chránia podlahy i samotný 
nábytok. Vhodné aj do interiéru. Veľmi jednodu-
chá montáž, nohy jednoducho našróbujete na stôl 
alebo stoličku.
Materiál nohy stola a stoličky: kvalitný práš-
kovaný hliník. Materiál sedák: umelá hmota. 
Materiál stolová doska: duraboard.  
Jednoduchá údržba! Odolné voči vplyvom po-
časia! Odolné voči UV-žiareniu!

Stolička  
GIMANI 

8799

Lounge stôl  
GIMANI 

16390

Jednoduchá údržba
Odolné voči vplyvom počasia

  > Pohár na víno LOTTA na str. 168.
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Sklápacie
Odolné voči počasiu

S magnetom
Nepremokavé
Odolné voči 
UV-žiareniu

Séria nábytku SUNNY
Geniálne jednoduché: okrúhle alebo hranaté sklápacie stoly a k nim pasujúce
sklápacie stoličky sú klasikou medzi terasovým nábytkom. Prvotriedny mate-
riál z pozinkovanej ocele, zodpovedajúca trvácnosť a odolnosť voči vplyvom
počasia. Vhodné na použitie v exteriéri.
Materiál: práškovaná a pozinkovaná oceľ. Hrúbka stolovej dosky: 
3.5 cm. Odolné voči vplyvom počasia! Sklápacie! Umelohmotné ná-
sadky na nožičkách!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

1 
stolička 42.5x45.5x81 44.5 4.8

antracitová 10094356 2 120,98 60,49
2 modrá 10094357 2 120,98 60,49
3 zelená 10094358 2 120,98 60,49

rozmer cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
4 

stôl okrúhly 80x74 (Ø x v) 10.1
antracitová 10094364 148,50

5 modrá 10094365 148,50
6 zelená 10094366 148,50
7 

stôl hranatý

50x70x74 
(d x š x v) 8.1

antracitová 10094360 137,50
8 modrá 10094361 137,50
9 zelená 10094362 137,50

10 
70x110x74 
(d x š x v) 16.4

antracitová 10008420 218,90
11 modrá 10008422 218,90
12 zelená 10008421 218,90

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené, vrátane upevňovacieho materiálu pre stolové dosky. 

Vankúše SUNNY
Doplňte stoličky SUNNY s našimi vankúšmi a ponúknite tak svojim hosťom 
adekvátny komfort pri sedení. Vankúše sú z nepremokavej, voči počasiu a 
UV-žiareniu odolnej látky. Vo vnútri je silný magnet, vďaka ktorému sa vankúše
nešmýkajú. Ľahká údržba pomocou vlhkej handričky a jemného čistiaceho 
prostriedku.
Materiál: 70 % polychlorid, 30 % polyester. Výplň: polyester. Nepremo-
kavé! Odolné voči vplyvom počasia a UV-žiareniu! Magnet vo vnútri!

d x š x v cm farba obj. číslo ks/bal. balenie 
€

kus
€

13 
28x40x1.5

zelená 10094431 2 43,98 21,99
14 modrá 10094433 2 43,98 21,99
15 antracitová 10094435 2 43,98 21,99

Stolička 
SUNNY

6049

Vankúš  
SUNNY

2199

BEST
SELLER
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Stohovateľné stoličky
Odolné voči UV-žiareniu
Jednoduchá údržba

rozmer cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo kus

€
19 

stôl okrúhly 80x75 (Ø x v) 8.7
vintage šedá 30026674 196,90

20 vintage biela 30026673 196,90
21 vintage modrá 30026672 196,90
22 

stôl štvorcový 75x75x76 
(d x š x v) 8.7

vintage šedá 30003532 196,90
23 vintage biela 30003533 196,90
24 vintage modrá 30003531 196,90
25 

stôl hranatý 75x120x76 
(d x š x v) 11.5

vintage šedá 30003529 251,90
26 vintage biela 30003530 251,90
27 vintage modrá 30003528 251,90

Séria nábytku ATELIO
Séria nábytku, ktorá očarí vintage vzhľadom a súčasne spĺňa všetky nároky
modernej gastronómie – to je ATELIO. Stoličky a stoly sa prezentujú pekným
tvarom a sú dostupné v troch trendových farbách, ktoré je možné navzá-
jom pekne kombinovať. Špeciálny povrch robí stoly veľmi jednoduchými na 
údržbu. Nábytok je vyhotovený z práškovaného hliníka, je robustný a odolný
voči vplyvom počasia. Stoly a stoličky viete použiť aj v interiéri. Vrátane ume-
lohmotných násadok na nožičkách.
Materiál: práškovaný hliník. Jednoduchá údržba!  
Stohovateľné stoličky!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

16 
stolička 55x51x89 45 5.8

vintage šedá 30003526 2 197,98 98,99
17 vintage biela 30003527 2 197,98 98,99
18 vintage modrá 30003525 2 197,98 98,99

Vzdušné vintage prostredie

Stolička  
ATELIO

9899
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  > Stolová doska LIFT a podnož ADRIANO na str. 375, 376.

Stolička  
COSIMO 

9349

Stoličky COSIMO
Vďaka rovným líniám pasujú tieto voči vplyvom počasia odolné a polstrované
stoličky COSIMO do každého exteriéru. Rám je zo stabilného hliníka, buď 
práškovaný alebo vo výzore ocele. Výhodou týchto stoličiek je veľmi pohodlné
polstrovanie z kvalitného a ľahko udržiavateľného materiálu a rýchlo schnú-
ceho Quick-Dry-molitanu. Stohovateľné do 5 ks.
Materiál: hliníková konštrukcia vo výzore nerez ocele alebo práškova-
ná antracitová. Umelá hmota-textilná. Odolné voči vplyvom počasia! 
Stohovateľné! Veľmi pohodlné! Quick-Dry-Foam® – rýchloschnúce! 
Jednoduchá údržba!

š x h x v 
cm

výška 
sedenia 

cm

výška 
podrúčok 

cm

hmotnosť 
kg

farba 
(rám)

farba 
(sedák) obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

1 

55x56x87 45 65 3.5

striebor-
ná

antraci-
tová 10080518 2 186,98 93,49

2 antraci-
tová

antraci-
tová 10080547 2 186,98 93,49

Stoličky VINCENT
Stoličky VINCENT z brúseného hliníka prekvapia kvalitným spracovaním a 
pohodlnosťou. Stohovateľné do 5 kusov. 
Materiál rám: brúsený alebo práškovaný hliník.  
Materiál podrúčky: teakové drevo alebo polywood (nový model).  
Materiál sedák: kvalitný polyetylénový výplet.  
Stohovateľné! Odolné voči UV-žiareniu a vplyvom počasia!

š x h x v cm
výška 

sedenia 
cm

výška 
podrúčok 

cm

hmotnosť 
kg

farba 
(rám)

farba 
(sedák) obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

3 

54x52.5x86 44 67 3.5
strieborná šedo-

hnedá 10094680 2 175,98 87,99

4   A  
antracitová hnedá 30041389 2 175,98 87,99

Stolička  
VINCENT 

8799

Ľahké
Stohovateľné
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Stolička  
CHAPTER 

7149

Stohovateľné
Odolné voči vplyvom počasia

  > Stolová podnož ADRIANO na str. 376.

Stoličky CHAPTER
Chceli by ste do exteriéru stoličku, ktorá je jednoduchá, moderná a zároveň vydrží aj to najväčšie zaťa-
ženie? Jednoduchá stolička CHAPTER je vhodná do každého exteriéru, je odolná voči vplyvom počasia. 
Zhotovená je zo stabilného práškovaného hliníka s hrúbkou 1,2 mm. Dostupná je v klasických trendových
farbách s podrúčkami a ochranou pri stohovaní. Stohovateľná do 5 ks.
Materiál: práškovaný hliník. Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné! Ochrana pri stohovaní!

š x h x v cm výška 
sedenia cm výška podrúčok cm hmotnosť 

kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 
€

kus
€

12 
55x57x86 43 63 3.8

antracitová 10080717 4 285,96 71,49
13 šedohnedá 10080718 4 285,96 71,49
14 červená 10070570 4 285,96 71,49

Nepremokavé
Odolné voči UV-žiareniu

Vankúš  
CHAPTER 

1099

Vankúše CHAPTER
Optimálne sa hodia k stoličkám CHAPTER. Vodu 
odpudivé vankúše vhodné do exteriérov. Vankúš 
má na spodnej strane špeciálnu protišmykovú 
úpravu, ktorá sa stará o to, aby bol vankúš na tom
správnom mieste.
Poťah: 100 % polyester. Výplň: polyéterová 
pena. Nepremokavé! Svetlostále!

š x h x v cm farba obj. číslo ks/
bal.

balenie 
€

kus
€

10 
41x36.5x2.5

antracitová 10070669 4 43,96 10,99
11 petrolejová 10080349 4 43,96 10,99

Nepremokavé
Odolné voči UV-žiareniu
Protišmyková spodná strana

Vankúše VINCENT
Jednoducho snímateľné poťahy vďaka zapínaniu 
na zips, pranie na 30°, nepremokavé. Perfektne 
držia aj bez šnúrok - majú protišmykovú spodnú 
stranu z PVC.
Poťah: 100 % polyester. 30º pranie. Výplň: 
polyester. Nepremokavé a odolné voči UV-žia-
reniu! Snímateľný poťah!

d x š x v cm farba obj. číslo kus
€

5 

40x40x3

krémová 10082778 10,99
6 čokoládová 10082780 10,99
7 bordová 10082775 10,99
8 antracitová 10082774 10,99
9 petrolejová 10080335 10,99

Vankúš 
VINCENT

1099
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Lehátko 
BELIZE 

11550

Lehátka BELIZE
Pre pohodlné sedenie v exteriéri sa určite hodí lehátko BELIZE, nastaviteľné
do 4 rôznych pozícií, vrátane vankúša. Rámy sú zo stabilného, práškovaného
hliníka. K antracitovému rámu sa perfektne hodí petrolejová alebo šedohnedá 
farba. Lehátko sa perfektne hodí k stoličkám BELIZE, ale aj k stoličkám TAI-
LOR. Veľkosť sklopenej stoličky: 62x12x128 cm.
Materiál: práškovaný hliník. Výplet: Ferrari Batyline®. 
Sklápacie! Odolné voči vplyvom počasia! Vrátane vankúša!

š x h x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 
€

kus
€

1 
58x111x90 7

petrolejová 10097712 2 231,00 115,50
2 šedohnedá 10097715 2 231,00 115,50

Ferrari Batyline®

Dlhotrvácne a ľahké
2 farby rámov

Lehátko  
TAILOR 

24090

d x š x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg

farba 
(rám)

farba 
(sedák) obj. číslo kus

€
3 

208x59x34 34 9
strieborná antracitová 10095301 240,90

4 antracito-
vá

petrolejová 10097701 240,90
5 šedohnedá 10097702 240,90

Lehátka TAILOR
Kvalitné lehátka z povrchovo upraveného hliníka za atraktívnu cenu. Dlhotr-
vácny a UV-žiareniu odolný výplet Ferrari Batyline®! Stohovateľné do 5 kusov
bez poškriabania vďaka špeciálnej ochrane. Chrbtová časť je nastaviteľná do
4 pozícií. Plocha 193 x 52 cm.
Materiál: práškovaný hliník. Výplet: Ferrari Batyline®.
Stohovateľné! Odolné voči UV-žiareniu! Odolné voči vplyvom počasia! 

Ferrari Batyline®

Dlhotrvácne a ľahké
Sklápacie
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Ferrari Batyline®

Dlhotrvácne a ľahké
2 farby rámov

Stoličky TAILOR
TAILOR presvedčí svojim vzhľadom i kvalitou. Konštrukcia z pevného na strie-
borno opráškovaného hliníka je odolná voči UV-žiareniu. Kvalitný textil Fer-
rari Batyline® je trvácny a odolný voči UV-žiareniu. Stoličky majú na spodnej 
strane ochranu, aby sa pri stohovaní navzájom nepoškriabali. Opierky majú 
vrstvu z teakového dreva.
Materiál: Batyline® výplet. Rám: práškovaný hliník. Stohovateľné! Sta-
bilné! Odolné voči vplyvom počasia! Ochrana pri stohovaní!

š x h x v 
cm

výška 
sedenia 

cm

hmot- 
nosť kg

farba 
(rám)

farba 
(sedák) obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

6 
stolička s 
podrúčkami 56x58x84 45 4

strieborná antracitová 10092532 2 208,98 104,49
7 

šedá
petrolejová 10097699 2 208,98 104,49

8 šedohnedá 10097700 2 208,98 104,49
9 stolička 

bez 
podrúčok

48x57x84 45 3
strieborná antracitová 10092461 2 175,98 87,99

10 
šedá

petrolejová 10097697 2 175,98 87,99
11 šedohnedá 10097698 2 175,98 87,99

Stolička  
TAILOR, od

8799

Nechajte sa inšpirovať online!

Viac ako 20.000 produktov v našom  
online-shope.

Objednajte si jednoducho a pohodlne 
online: 95 % tovaru skladom, rýchle 
dodanie tovaru, vždy nové produkty 
a akcie!

Objavte  
naše novinky!

Kompletný sortiment  
na jednom mieste
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Vankúše na lavicu ARTLESS
Vhodné pre lavice ARTLESS. Vankúše upevníte
pomocou 3 popruhov o lavicu.
Poťah: 100 % polyester. 30° pranie. Výplň: 
polyuretánová pena. Nepremokavé a odolné 
voči UV-žiareniu! Snímateľný poťah!

š x d x v cm farba obj. číslo kus
€

3 
144x34x3.5

černicová 10089341 21,99
4 antracitová 10089340 21,99

Séria nábytku ARTLESS
Rafinovaná kombinácia materiálov: lavica, stôl, barová stolička, barový stôl a stolička tejto série sú z
hliníka vo výzore ocele s umelohmotnými doskami – a teda sú odolné voči vplyvom počasia a UV-žia-
reniu. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sú umelohmotné dosky ľahko udržiavateľné a odolné voči
poškriabaniu. Stoličky sú stohovateľné do 5 kusov. Stoly a lavice doručíme rozložené – jednoduchá 
montáž!
Materiál: hliník vo výzore nerez ocele. Dosky: umelá hmota.
Ľahké na údržbu! Odolné voči UV-žiareniu! Vhodné do exteriéru! Stoličky sú stohovateľné!
Garancia dokúpenia 3 roky!

Vankúše VINCENT
Vhodné pre stoličky ARTLESS. Poťah sa dá vďaka
zipsovému zapínaniu bez problémov vyzliecť. S
protišmykovou spodnou stranou z PVC.
Poťah: 100 % polyester. 30º pranie. Výplň: 
polyester. Nepremokavé a odolné voči UV-žia-
reniu! Snímateľný poťah!

d x š x v cm farba obj. číslo kus
€

1 
40x40x3

bordová 10082775 10,99
2 antracitová 10082774 10,99

Ľahký hliník
Sprej na údržbu nábytku 
ARTLESS nájdete na

Vankúš 
VINCENT

1099

Vankúše na lavicu 
ARTLESS

2199

Barový stôl  
ARTLESS

19690

Barová stolička  
ARTLESS

7699

8  

www.palazzo.sk

BEST
SELLER
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Imitácia dreva - laminát
Odolné voči UV-žiareniu
Stohovateľné stoličky

výška 
sedenia cm rozmer cm hmotnosť 

kg obj. číslo ks/
bal.

balenie 
€

kus
€

5 barový stôl  72x72x110 (d x š x v) 11 10094884 1 196,90 196,90
6 barová 

stolička 76 34x34x76 (š x h x v) 3 10094885 2 153,98 76,99

7 lavica 45 144x34x45 (š x h x v) 8.5 10094882 1 152,90 152,90
8 stolička 43.5 55x54x89 (š x h x v) 5 10094886 2 208,98 104,49

výška 
sedenia cm rozmer cm hmotnosť 

kg obj. číslo ks/
bal.

balenie 
€

kus
€

9 
stôl

 72x80x75 (d x š x v) 8 10095276 1 174,90 174,90
10  72x120x75 (d x š x v) 12.5 10095275 1 207,90 207,90
11  72x160x75 (d x š x v) 16.5 10094883 1 240,90 240,90

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Vrátane upevňovacieho materiálu pre stolové dosky. 

3-miestna lavica  
ARTLESS

15290

Stolička  
ARTLESS

10449

Stôl  
ARTLESS, od

17490
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Lavica  
SOLIST

 27280

Stôl  
SOLIST

 45980

2 farby konštrukcie
2 farby dosiek

Séria nábytku SOLIST
Individuálny dizajn vďaka modernému materiálu, do každého počasia po-
čas celého roka! Kombinujte podnože z voči počasiu odolnej, pozinkovanej 
a práškovanej ocele s doskami na stôl a lavicu. Dosky sú z umelej hmoty v
moderných a ľahko udržiavateľných dekoroch. Povrch dosiek je rozdelený
malými drážkami a vytvára harmonický obraz. Lavice sa dajú zasunúť pod
stoly a spojiť reťazou. Upevňujúci materiál je súčasťou balenia.
Odolné voči vplyvom počasia! Individuálne kombinovateľné!

rozmer cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo kus

€
1 konštrukcia 

stôl 160x75x73 (d x š x v) 40
antracitová 10094774 218,90

2 strieborná 10094775 218,90
3 

stolová doska 160x75x1.3 (d x š x v) 19.4
antracitová 10094796 240,90

4 pálený dub 10089899 240,90
5 konštrukcia 

lavice 139x36x44 (š x h x v) 21.6
antracitová 10094776 141,90

6 strieborná 10094777 141,90
7 

lavicová doska 139x36x1.3 (š x h x v) 8.3
antracitová 10094798 130,90

8 pálený dub 10089900 130,90

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Vrátane upevňovacieho materiálu na stolové dosky. 
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Séria nábytku TOLMINA
Masívny drevený nábytok do exteriéru z kvalitného eukalyptového dreva. Povrch je upravený špeciálnym 
lakom, drevo je tak po dlhé roky chránené vo vonkajšom prostredí. Lak v tabakovom odtieni vytvára veľ-
mi prirodzený a kvalitný povrch. Opierky na nohy na lavici sú vsadené mierne dozadu, aby podporovali 
ergonomické sedenie. Malé nerovnosti podlahy vyrovnáte pomocou šróbovacích skrutiek.
Materiál: špeciálne lakované eukalyptové drevo. Jednoduchá údržba! Vhodné do exteriéru!

rozmer cm hmotnosť kg obj. číslo kus
€

9 stôl 180x65x72 (d x š x v) 26 30003356 438,90
10 lavica 160x33x44 (š x h x v) 16 30003354 218,90

Masívne drevo
Odolné voči UV-žiareniu a počasiu
Jednoduchá údržba

Kvalitné eukalyptové drevo

Kvalitné eukalyptové drevo

Lavica  
TOLMINA

21890
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2.  Využite jednu policu 
ako spodnú dosku 3.  Upevnite kolieska 

Individuálne kombinácie
Odolný voči UV-žiareniu a 
vplyvom počasia

1.  Vyberte si členenie vrchných poschodí

> 1 polica > alebo 5 rôznych elementov

Gastro nádoby v 3 
rôznych prevedeniach

  > Ďalšie GN-vyhotovenia nájdete na www.palazzo.sk.

AVENTURO – individuálne kombinácie

Servírovací vozík AVENTURO
Servírovací vozík ako AVENTURO prekvapí dizajnom a funkčnosťou! Kon-
štrukcia je z 1,2 mm hrubého, matného práškovaného hliníka a police sú z 
robustnej umelej hmoty, odolnej voči vplyvom počasia a UV-žiareniu, ľahko 
udržiavateľnej. Druhé a tretie poschodie vozíka je opatrené stabilnými vzpe-
rami pre dostatočnú stabilitu pri transporte pohárov, fliaš, porcelánu, atď. 
Alebo môžete transportovať nádoby na príbory a gastro nádoby v rôznych 
prevedeniach. To robí tento vozík veľmi flexibilným a je tak dôležitou podporou 
v každodennom strese. Konštrukcia a police sa dajú kombinovať s rôznymi 
farbami nábytku. AVENTURO je preto neodmysliteľná pomoc pre všetkých 
gastronómov.
Materiál: matný práškovaný hliník, police z umelej hmoty vo výzore 
dreva, kôš na príbory z polypropylénu.  
Vhodný do exteriéru! Garancia dokúpenia 3 roky!

rozmer cm farba obj. číslo kus
€

1 konštrukcia 119x56x88.5 (š x h x v) antracitová 10080377 109,99
2 

police
97.5x53x3 (š x h x v) šedá 10080378 54,99

3 32.5x53x3 (š x h x v) šedá 10080410 32,99
4 set koliesok 8 (Ø) strieborná 30043633 33,00

d x š x h cm materiál farba obj. číslo kus
€

5 

gastro-nádoba  
GN 1/1 53x32.5x6.5

melamín
biela 10006315 32,99

6 čierna 10006324 32,99
7 umelá hmota priehľadná 30025740 16,49
8 oceľ 18/10 strieborná 10081630 16,49

Konštrukciu doručíme rozloženú, vrátane upevňovacieho materiálu! Max. nosnosť police: 40 kg.

34.5 cm

34.5 cm
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Príklady možnej kombinácie:

Celková cena € 351,93 Celková cena € 335,43 Celková cena € 395,91

Zásobník na príbory AVENTURO
Materiál: polypropylén. GN 1/1.

d x š x v cm obj. číslo kus
€

9 53x32.5x9 10080423 43,99

Objednajte si hotovú kombináciu pod samostatným obj. číslom a profi-
tujte z výhodnejšej ceny, ako keby ste kupovali všetko zvlášť.

Pozostáva z:
 ◾ 1x konštrukcia
 ◾ 2x polica (97.5x53.0x3.0 cm)
 ◾ 2x polica (53.0x32.5x3.0 cm)
 ◾ 1x set koliesok
 ◾ 1x zásobník na príbory

š x v x h cm obj. číslo kus €
10 119x56x89 30022038 328,90

Servírovací vozík set AVENTURO

Servírovací vozík  
AVENTURO, od

30     795

A·W·A·R·D 2018

Zásobník na príbory  
AVENTURO

4399

BEST
SELLER
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1.  Vyberte si základný element a podľa potreby ho 
spojte s bočnými elementami

š x h x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
1 základný element 70x70x32 5 10089668 137,50
2 bočný a zadný element 70x9x72 3.5 10089671 104,49

š x h x v cm obj. číslo set €
3 spájací element 6.5x4x4 10099679 5,48

Lounge séria nábytku COMBINE
Maximálne kombinovateľná lounge séria z kvalitného výpletu, obzvlášť dlhotr-
vácna. Základné prvky sú v troch atraktívnych farbách. So spájacími prvkami
môžete vytvoriť lounge či gauč. Na každú základnú časť môžete upevniť naj-
viac 3 opierkové časti. Základná časť sa dá spojiť aj s našou stolovou doskou 
a používať ako lounge stôl. Pevné hliníkové rámy stoja na kvalitných nožičkách 
s vzhľadom ušľachtilej ocele. Na rohové časti je potrebné objednať jednu 
zadnú a jednu bočnú časť. Upevňovací materiál bude pribalený k bočným 
opierkovým častiam.
Materiál: hliníková konštrukcia s kvalitným polyetylénovým výpletom.
Stolová doska: HPL-laminát.
Dlhotrvácna, odolná voči UV-žiareniu. Odolná voči vplyvom počasia! 
Nerezové nožičky! Individuálne kombinovateľná!

Základný element 
COMBINE 

13750

d x š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
4 kompaktná stolová doska 69.5x69.5x0.5 5.4 30043560 91,29

2.  Zvolenú kombináciu doplňte o stôl

Pasujúci box na vankúše MALACCA 
nájdete na

Kombinovateľné s vankúšmi 
COMBINE/LIKA
na strane M 29.

Príklady kombinácie

www.palazzo.sk
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Stredový element  
LIKA 

14190
Lounge séria nábytku LIKA
Lounge nábytok LIKA pozostáva z troch rôznych 
elementov, ktoré môžete rýchlo a podľa chuti po-
spájať do kompletného lounge sedenia. Sedenie 
môžete dopniť pasujúcimi vankúšmi COMBINE. 
Všetky elementy sú vďaka výrezom v sedacej časti 
stohovateľné, čo uľahčuje skladovanie v zimných 
mesiacoch. Vyššie stabilné nožičky uľahčujú upra-
tovanie pod sedením. Element bez opierok môžete 
použiť ako stôl alebo taburetku. Nábytok LIKA je 
dobrým rozhodnutím, keď hľadáte pekný a funkčný 
lounge nábytok.
Materiál: hliníková konštrukcia s polyetyléno-
vým výpletom. Odolná voči UV-žiareniu! Ľah-
ká na údržbu! Stohovateľná!

d x š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
4 kompaktná stolová doska 69.5x69.5x0.5 5.4 30043560 91,29

Spájací element 
LIKA

504

rozmer cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg obj. číslo kus €

5 stôl/taburetka 69.5x69.5x31 (d x š x v)  4.7 30001425 98,99
6 stredový element 76.5x76.5x64 (š x h x v) 31 8.9 30001429 141,90
7 rohový diel 76.5x76.5x64 (š x h x v) 31 9.3 30001428 185,90

šxvxd cm obj. číslo set €
8 spájací element 4x4x6.5 30001426 5,04

Vankúše COMBINE/LIKA
Nepremokavé poťahy vankúšov. Protišmyková úprava na zadnej strane.
Vankúš poťah: 100 % polyester. 30º pranie.  
Vankúš do každého počasia poťah: 100 % polypropylén. 30° pranie.  
Špeciálna Quick-Dry-Foam® technológia (rýchloschnúca pena)! Nepre-
mokavé a odolné voči UV-žiareniu! Snímateľný poťah!

vankúš zadný vankúš bočný vankúš
d x š x v cm 70x70x11 70x21x40 49x21x40
černicová 9  10089314 11  10089316 13  10089315
antracitová 10  10089308 12  10089310 14  10089309
kus € 47,29 36,29 29,69

do každého počasia do každého počasia do každého počasia
d x š x v cm 70x70x11 70x21x40 49x21x40
prírodná melírovaná 15  10089354 17  10089355 19  10089356
čierna melírovaná 16  10089359 18  10089360 20  10089361
kus € 68,19 46,19 35,19

1.  Vyberte si základné elementy a spojte                
ich dohromady

3.  Doplňte pasujúce vankúše 
4 rôzne farby na výber

Odolné voči UV-žiareniu
Stohovateľné
Jednoduchá údržba

2.  Doplňte kombináciu pasujúcim stolom

Odolné voči vplyvom počasia
Quick Dry Foam®: rýchloschnúce

Nepremokavé

Príklad kombinácie
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Barové stoličky METROPOLITAN
Stoličky sú vyrobené z kvalitného pletiva, májú dlhú životnosť a sú odolné voči UV-žiareniu. Konštrukcia 
je z pevného hliníka, hliníkové násadky na nožičkách chránia výplet.
Materiál: hliníková konštrukcia, výplet z polyetylénu. Odolné voči vplyvom počasia!  
Odolné voči UV-žiareniu! Nerezová opierka na nohy! Garancia dokúpenia 3 roky!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 
45x51x110 81 5

vintage biela 10099094 2 239,80 119,90
2 šedohnedá 10094039 2 239,80 119,90
3 čierna 10099098 2 239,80 119,90

Nepremokavé
Odolné voči UV-žiareniu

Vankúše METROPOLITAN
Poťah na sedák sa dá vďaka zipsu bez problémov
zobliecť a oddeliť od molitanu. Poťah je nepremo-
kavý.
Poťah: 100 % polyester. 30º pranie. Výplň: 
polyéterová pena. Nepremokavé!  
Odolné voči UV-žiareniu!

d x š x v 
cm farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

4 

43x42x3.5

krémová 10089294 2 21,98 10,99
5 čokoládová 10089296 2 21,98 10,99
6 bordová 10089291 2 21,98 10,99
7 antracitová 10089290 2 21,98 10,99
8 petrolejová 10080348 2 21,98 10,99

Barová stolička  
METROPOLITAN

11990

Vankúš 
METROPOLITAN

1099

  > Stôl METROPOLITAN na str. M 32.

BEST
SELLER
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Ľahké
Stohovateľné

Stoličky METROPOLITAN
Celá séria METROPOLITAN je z kvalitného pletiva, obzvlášť trvácna a odolná voči UV-žiareniu. Rámy
sú z pevného hliníka, hliníkové nožičky chránia výplet.
Materiál: hliníkový rám, výplet z kvalitného polyetylénu. 
Odolné voči UV-žiareniu! Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné! Garancia dokúpenia 3 
roky!

d x š x v cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm hmotnosť kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

11  
stolička bez 
podrúčok 48x56x90.5 46  4

vintage biela 30002380 2 153,98 76,99
12 šedohnedá 30002387 2 153,98 76,99
13 čierna 30002378 2 153,98 76,99
14 

stolička s 
podrúčkami 55x63x93.5 46 65 4.5

vintage biela 10094595 2 197,98 98,99
15 šedohnedá 10094036 2 197,98 98,99
16 čierna 10094662 2 197,98 98,99

  > Stôl METROPOLITAN na str. M 32.

Quick Dry Foam®:  
rýchloschnúce

Vankúše do každého počasia 
METROPOLITAN
Použiteľné za každého počasia. Ľahko udržiava-
teľný, snímateľný poťah je odolný voči vplyvom
počasia a UV-žiareniu, je nepremokavý, Öko-Tex 
testovaný. Molitanová výplň veľmi rýchlo schne 
vďaka Quick-Dry-Foam technológii.
Poťah: 100 % polypropylén. 30° pranie.

d x š x v cm farba obj. číslo ks/bal. balenie 
€

kus
€

9 

43x42x2.5

prírodná 
melírovaná 10089358 2 32,98 16,49

10 čierna melí-
rovaná 10089363 2 32,98 16,49

Stolička  
METROPOLITAN, od

7699

Vankúš do každého počasia 
METROPOLITAN

1649

Nepremokavé
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Stolová doska zo skla 
alebo HPL-laminátu 

Barový stôl  
METROPOLITAN

23319

Stoly METROPOLITAN
Všetky stoly sú z kvalitného pletiva, sú obzvlášť dlhotrvácne a odolné voči 
UV-žiareniu. Rámy sú z pevného hliníka, pletivo chránia hliníkové nožičky. 
Stolové dosky v čiernej farbe sú z bezpečnostného skla, šedý variant je z 
laminátu.
Materiál: hliníková konštrukcia, výplet z polyetylénu. Odolné voči 
UV-žiareniu! Odolné voči vplyvom počasia! Barový stôl vrátane opier-
ky na nohy z hliníka! Garancia dokúpenia 3 roky!

d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus
€

1 
sklenená stolová 
doska

79.5x71x0.5 7.5 čierna 10094436 73,69
2 121x79.5x0.5 12.5 čierna 10094438 102,29
3 69.5x61x0.5 5.5 čierna 10094442 58,29

Stolové dosky

1  – 3

čierne sklo
4  – 6

HPL-laminát šedý

Konštrukcia

vintage biela šedohnedá čierna

d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus
€

4 
kompaktná stolová 
doska

79.5x71x0.5 4.8 šedá 10089532 109,99
5 121x79.5x0.5 8 šedá 10089531 152,90
6 69.5x61x0.5 3.5 šedá 10089533 76,99
7 

konštrukcia stola
80x80x75 8.5

vintage biela 10099451 141,90
8 šedohnedá 10099452 141,90
9 čierna 10099453 141,90

10 
130x80x75 11

šedohnedá 10099457 163,90
11 čierna 10099458 163,90
12 

konštrukcia 
barového stola 70x70x110 11

vintage biela 10099446 174,90
13 šedohnedá 10099447 174,90
14 čierna 10099448 174,90

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené. Vrátane upevňovacieho materiálu pre stolové dosky. 

  > Barová stolička METROPOLITAN na str. M 30.
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Lehátko  
METROPOLITAN 

32890

Vankúš do každého počasia 
METROPOLITAN 

10999

Nepremokavé
Rýchloschnúce

Vankúše do každého počasia  
METROPOLITAN
Sú použiteľné za každého počasia. Ľahko udržia-
vateľný, snímateľný poťah je odolný voči vplyvom
počasia a UV-žiareniu, silne vodu odpudzujúci, 
Öko-Tex testovaný a dlhotrvácny. Aj molitanová 
výplň veľmi rýchlo schne vďaka Quick-Dry-Foam-
technológii. Perfektne sa hodí do exteriérov.
Poťah: 100 % polypropylén. 30° pranie!

š x d x v cm farba obj. číslo kus
€

15 
196x60x5

prírodná melírovaná 10089357 109,99
16 čierna melírovaná 10089362 109,99

Výškovo nastaviteľná chrbtová časť
Kvalitné kolieska
Stohovateľné

Lehátka METROPOLITAN
Lehátka sú vyhotovené z vysokokvalitného pletiva, sú obzvlášť trvácne a UV-stále. Konštrukcia je z pevné-
ho hliníka, hliníkové násadky na nožičkách chránia výplet. Lehátka sú stohovateľné a vybavené kolieskami 
pre jednoduché premiestňovanie. Chrbtová časť má 4 rôzne nastaviteľné polohy. Vhodné do exteriéru.
Materiál: rám hliník, výplet z kvalitného polyetylénu. Odolné voči UV-žiareniu! Dlhotrvácne! 
Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné! S kolieskami! Hliníkové násadky na nožičkách! 
Garancia dokúpenia 3 roky!

d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
17 

202x83.5x34 15
vintage biela 10094108 328,90

18 šedohnedá 10094109 328,90
19 čierna 10094351 328,90
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Lehátko SALMARA
Kvalitné, veľmi pohodlné, rýchloschnúce lehátko pre celoročné používanie v 
exteriéri, spa alebo wellness. Lehátko so stabilným nerezovým mechanizmom 
je možné nastaviť do 5 rôznych pozícií. S veľkými pogumovanými kolesami 
pre rýchly presun z miesta  A do miesta B.
Materiál: eukalyptové drevo so špeciálnym matným lakovaním. 
Materiál ložná plocha: Rope (98 % polypropylén + 2 % polyesterové 
vlákna). Doručíme zmontované! Sklápacie! S kolieskami! Nastaviteľná 
opierka chrbta!

d x š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
1 194x61x32 18 30045433 526,90

Pre celoročné používanie

Opierka chrbta nastaviteľná do 5 pozícií
Kombinovateľné

Lehátko  
SALMARA

52690

Veľké pogumované koleso Rope-výplet

  > Stolička GIMANI na str. M 15.
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Lehátka ATLANTICO
Perfektné do exteriéru alebo spa: Rám z UV-stáleho polypropylénu zosilne-
ného sklennými vláknami. S kolieskami a celofarbeného a priedušného synte-
tického výpletu. Opierka chrbta nastaviteľná do 4 rôznych pozícií.  Podrúčky 
na lehátka si môžete dodatočne namontovať. Jednoduchá montáž (šróby sú 
súčasťou balenia). Stoly s protišmykovými násadkami a doskou z UV-stáleho 
zosilneného polypropylénu. Spodná polica stolov je odnímateľná pomocou 
klipov: tak môžete stôl jednoducho vyčistiť a policu využiť aj samostatne ako 
podnos.
Materiál rám: polypropylén zosilnený sklennými vláknami. Materiál po-
ťah: umelé vlákna. S kolieskami! Stohovateľné! Sklápacie! Kombinova-
teľné! Nastaviteľná opierka chrbta!

rozmer cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
2 

lehátko 204x70x35 
(d x š x v) 16

biela/šedohnedá 30045450 273,90
3 šedohnedá 30045451 273,90
4 antracitová 30045449 273,90

rozmer cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €

podrúčky
2ks balenie

49x20x5  
(š x h x v) 1.2

biela 30045457 10,99
5 šedohnedá 30045453 10,99
6 antracitová 30045456 10,99
7 

stôl 29x37x39  
(d x š x v) 2.5

biela 30045458 54,99
8 šedohnedá 30045455 54,99
9 antracitová 30045454 54,99

Stôl 
ATLANTICO 

5499

S podrúčkami alebo bez nich
Stohovateľné

Nastaviteľná opierka chrbta

Lehátko 
ATLANTICO

27390

  > Uterák MEA nájdete na www.palazzo.sk.
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Séria nábytku MELROSE
Moderná lounge séria s pleteným vzhľadom z pev-
n ej umelej hmoty, zosilnenej sklenným vláknom. 
D lhotrvácny set, odolný voči UV-žiareniu a ľahko 
udržiavateľný. Stoly doručíme rozložené, nohy sa 
dajú ľahko namontovať vďaka zasúvaciemu systé-
mu. Stolička, lavica a kreslo sú stohovateľné do 4 
kusov. Jednoduchá manipulácia s lehátkami pomo-
cou skrytých koliesok. Operadlo nastaviteľné na 4 
rôzne pozície. Lehátka sú stohovateľné do 10 kusov.
Materiál: umelá hmota zosilnená sklennými 
vláknami. Stohovateľné! Odolné voči UV-žia-
reniu! Dlhotrvácne! 
Odolné voči vplyvom počasia!

rozmer cm výška sedenia 
cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 stolička s 
podrúčkami

57x59x88  
(š x h x v) 46.5 65 4.9

hnedá 10093866 2 175,98 87,99
2 antracitová 10093865 2 175,98 87,99
3 stolička bez 

podrúčok
45x46x88  
(š x h x v) 46.5  3.8

hnedá 10094224 2 142,98 71,49
4 antracitová 10094223 2 142,98 71,49
5 barová 

stolička
45x51x108  
(š x h x v) 75  5

hnedá 10094494 4 299,16 74,79
6 antracitová 10094493 4 299,16 74,79
7 

lehátko 189x79x43.5 
(d x š x v)   11.5

hnedá 10093863 1 196,90 196,90
8 antracitová 10093862 1 196,90 196,90
9 

lounge stôl 45x45x45  
(d x š x v)   2.5

hnedá 10093878 1 32,99 32,99
10 antracitová 10093877 1 32,99 32,99

Stoly doručíme rozložené, jednoduchá montáž. Nohy upevníte pomocou gumového kladiva.

  > Stolová podnož ARGENTO na str. 373.

Stohovateľné
Jednoduchá údržba

Vankúše na lehátka 
MELROSE
nájdete na

Stolička  
MELROSE, od

7149

Lehátko 
MELROSE

19690

www.palazzo.sk
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Individuálne 
kombinovateľné

  > Svietiaci kvetináč na str. M 71.

rozmer cm výška 
sedenia cm hmotnosť kg obj. číslo kus

€
11 1-miestny element 59x77x82 (š x h x v) 39 5.6 10094718 141,90
12 rohový diel 77x77x82 (š x h x v) 39 8.2 10094720 185,90
13 lounge stôl 45x70x40 (d x š x v)  7.2 10094722 104,49

š x h x v cm obj. číslo set €
14 spájací element 6.5x4x4 10099679 5,48

Lounge séria nábytku LOGGIA
Pozostáva z viacerých elementov na sedenie a jedného lounge stola. Ab-
solútne odolná voči vplyvom počasia a flexibilná! Vyhotovená je z hliníka a 
UV-stálej umelej hmoty. Lounge stôl má aretačné skrutky na vyrovnávanie 
nerovností. Sedenie je možné zostaviť podľa vlastných potrieb a spojiť ho spá-
jacím elementom. Stôl doručíme vrátane sklenenej stolovej dosky vo výzore 
kameňa a s protišmykovými násadkami.
Materiál: hliník a umelá hmota. Odolné voči vplyvom počasia! Jedno-
duchá údržba! Individuálne kombinovateľné! Odolné voči UV-žiareniu!

Absolútne flexibilné 
a odolné voči vplyvom počasia!

Spájací element

548

1-miestny element  
LOGGIA

14190
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Stolička  
RABEA 

4399

Ľahké a robustné
Stohovateľné
Odolné voči UV-žiareniu

Stolička  
MIRA 

4949

Ľahké a robustné
Stohovateľné
Odolné voči UV-žiareniu

Stoličky RABEA
Elegantné jednoduché plastové stoličky v moderných farbách. Pevné stoličky
sú stohovateľné do 8 kusov. Vhodné do interiéru i exteriéru.
Materiál: polypropylén zosilnený sklennými vláknami. 
Stohovateľné! Odolné voči vplyvom počasia! Odolné voči UV-žiareniu!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 
45x52x80.5 45.5 3.1

pomarančová 10093884 4 175,96 43,99
2 svetlá šedá 10093886 4 175,96 43,99
3 antracitová 10093885 4 175,96 43,99

Stoličky MIRA
Moderné, pohodlné, praktické a farebné: stoličky MIRA z odolnej umelej hmo-
ty a eloxovaného hliníka. Stoličky sú stohovateľné do 8 kusov.
Materiál: polypropylén, hliník. 
Stohovateľné! Odolné voči vplyvom počasia! Jednoduchá údržba!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

4 
44.5x51.5x85 44.5 3.3

šedá 10008187 6 296,94 49,49
5 antracitová 10008186 6 296,94 49,49
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Ľahké, pevné a trvácne
Stohovateľné
Odolné voči UV-žiareniu

Stolička s podrúčkami 
NIARA

8799

Stolička bez podrúčok 
NIARA

7699

Vankúš 
METROPOLITAN 

1649

Stoličky NIARA
Stohovateľné a voči vplyvom počasia odolné exteriérové stoličky NIARA sú veľmi atraktívne a na pohľad 
zaujímavé: Moderný tvar sľubuje pohodlné sedenie. Stoličky sú zhotovené z UV-stáleho, kvalitného a 
farbeného polypropylénu, nožičky sú opatrené protišmykovou plochou. Tieto stoličky sú dobrou voľbou. 
Stohovateľné do 5 kusov. 
Materiál: polypropylén zosilnený sklennými vláknami. 
Stohovateľné! Odolné voči UV-žiareniu! Celofarbené! 

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

6 
stolička bez 
podrúčok 52x55x84 46.5  3.5

antracitová 30001694 4 307,96 76,99
7 červená 30001695 4 307,96 76,99
8 šedohnedá 30001697 4 307,96 76,99
9 

stolička s 
podrúčkami 60.5x58.5x80 46.5 67.5 4

antracitová 10070512 4 351,96 87,99
10 červená 10070511 4 351,96 87,99
11 šedohnedá 10070513 4 351,96 87,99

Vankúše do každého počasia
METROPOLITAN
Použiteľné za každého počasia. Ľahko udržiava-
teľný, snímateľný poťah je odolný voči vplyvom 
počasia a UV-žiareniu, nepremokavý, Öko-Tex tes-
tovaný. Molitanová výplň veľmi rýchlo schne vďaka 
Quick-Dry-Foam technológii.
Poťah: 100 % polypropylén. 30° pranie.

d x š x v cm farba obj. číslo ks/
bal.

balenie 
€

kus
€

12 

43x42x2.5

prírodná 
melírovaná 10089358 2 32,98 16,49

13 čierna  
melírovaná 10089363 2 32,98 16,49

Vytvoria dobrú atmosféru 
za každého počasia 
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  > Stolová podnož REGULO na str. 377.

Umelohmotný výplet
antracitový

Umelohmotný výplet 
šedý melírovaný

Stoličky RIMALIA
Perfektná kombinácia moderného dizajnu a kvalit-
ného prevedenia! Konštrukcia stoličky vyzerá ako
pravé drevo, je to ale práškovaný hliník. Ten robí 
stoličky ľahkými, ale robustnými a odolnými voči 
vplyvom počasia. Sedacia a operadlová časť sú z
umelej hmoty. O niečo širšia sedacia časť malého
kresla zabezpečuje ergonomické sedenie. Praktic-
ké: stoličky sú stohovateľné a tak šetria miesto pri
skladovaní. Umelohmotné násadky na nožičkách 
znižujú hlučnosť pri posúvaní.
Materiál: práškovaný hliník, umelá hmota. 
Odolné voči vplyvom počasia! Stohovateľné! 
Garancia dokúpenia 3 roky!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

1 stolička s 
podrúčkami 58x56.5x82 46 66 3.5

antracitová 30003038 2 175,98 87,99
2 šedá melírovaná 30003039 2 175,98 87,99
3 stolička bez 

podrúčok 46x53x87.5 46  3
antracitová 30003036 2 164,98 82,49

4 šedá melírovaná 30003037 2 164,98 82,49
5 

barová stolička 56x59x114 78 101.5 4.1
antracitová 30003040 2 197,98 98,99

6 šedá melírovaná 30003041 2 197,98 98,99

Stabilný hliník 
Odolné voči vplyvom počasia
Stohovateľné

Stolička  
RIMALIA, od

8249

Barová stolička  
RIMALIA 

9899
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Stolička ASTORIA
Robustná exteriérová stolička z atraktívnych materiálov - hliník a výplet. Vrá-
tane umelohmotných násadok na nožičkách. Doručíme zmontovanú.
Materiál rám: práškovaný hliník. Materiál: sedák: umelohmotný výplet.  
Jednoduchá údržba! Stohovateľná! Odolná voči vplyvom počasia!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

7 46x53x87.5 46 3 modrá/biela 30046949 2 164,98 82,49

Stolička  
ASTORIA 

8249

  > Stolová podnož REGULO na str. 377.

Stabilný hliník 
Odolná voči vplyvom počasia
Stohovateľná

Odolná voči vplyvom počasia 
a stohovateľná
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Stolička  
BASTIA 

8029

Tmavý ratanSvetlý ratan
Umelohmotný výplet
Stohovateľné

Stoličky BASTIA
Klasická séria nábytku BASTIA pozostáva zo sta-
bilného umelého výpletu a ratanového rámu, v 
dvoch variantách - svetlý a tmavý.
Materiál: svetlý/tmavý ratan, umelohmotný 
výplet, umelohmotné násadky! Stohovateľné!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg farba (rám) farba (sedák) obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 

46x55x87.5 45 5.1
béžová

čierna 10094486 2 160,58 80,29
2 béžová/hnedá 10091028 2 160,58 80,29
3 

hnedá
červená/béžová 10091030 2 160,58 80,29

4 tmavá zelená/béžová 10091029 2 160,58 80,29

Mix materiálov: ratan a výplet
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Hliník vo výzore dreva
Odolné voči vplyvom počasia
Stohovateľné stoličky

rozmer cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg

farba 
(rám)

farba 
(sedák) obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

5 
stolička bez 
podrúčok

46x55x87.5 
(š x h x v) 46  3.8

svetlá hnedá čierna 30040080 2 153,98 76,99
6 

tmavá hnedá
čierna 10080352 2 153,98 76,99

7 tabaková 10080351 2 153,98 76,99
8 

stolička s 
podrúčkami

58x58x81.5 
(š x h x v) 46 66 4.2

svetlá hnedá čierna 30040083 2 164,98 82,49
9 

tmavá hnedá
čierna 10080360 2 164,98 82,49

10 tabaková 10080359 2 164,98 82,49
11 

  A stôl 80x74  
(Ø x v)   10

tmavá hnedá  30038903 1 141,90 141,90
12 svetlá hnedá  30038904 1 141,90 141,90

Stolička s podrúčkami 
TOLIA

8249

Stolička bez podrúčok 
TOLIA

7699

Séria nábytku TOLIA
Kvalitná séria nábytku s rámom z práškovaného 
hliníka vo výzore bambusu – odolná voči vplyvom 
počasia, odolná voči UV-žiareniu a preto vhodná 
do exteriéru. Sedák a opierka chrbta z polyetylénu  
vo výzore výpletu. Stolová doska z HPL. Stoly majú 
umelohmotné násadky.
Materiál rám: práškovaný hliník. Sedák z 
polyetylénu. Stolová doska z HPL. Stoličky sú 
stohovateľné! Odolné voči vplyvom počasia! 
Odolné voči UV-žiareniu!

5  – 10
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Séria nábytku EXPOSE
Tento moderný, lavicový set spĺňa najvyššie nároky a je peknou alternatívou k pivným stolom a laviciam. 
Ľahká manipulácia vďaka sklápaciemu mechanizmu umožňuje rýchle zloženie a rozloženie a k tomu je 
nábytok aj stohovateľný. Stabilná, pozinkovaná alebo práškovaná oceľ, ktorá tvorí konštrukciu, je odolná 
voči vplyvom počasia ako aj drevené dosky stolov a lavíc z jaseňového dreva s hrúbkou 3.0 cm.
Materiál: rám: práškovaná oceľ. Drevo: impregnovaný jaseň. Odolné voči vplyvom počasia!  
Kvalitné spracovanie! Šetria miesto! Vhodné do exteriéru! Ochrana pri stohovaní!

rozmer cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
1 stôl 180x60x76.5 (d x š x v) 33 10070791 251,90
2 lavica 180x30x48 (š x h x v) 16.5 10075002 152,90
3 lavica s opierkou 180x46x81 (š x h x v) 24.5 30023915 251,90

Sklápacie
Masívne drevo

Nepremokavé
Odolné voči UV-žiareniu

Vankúše na lavice EXPOSE
Pre EXPOSE existujú pohodlné pasujúce vankúše,
optimálne použiteľné v exteriéroch! Vnútorný mo-
litan schne rýchlo vďaka Quick-Dry-Foam techno-
lógii. Snímateľný poťah.
Poťah: 100 % polypropylén. 30º pranie. Odol-
né voči vplyvom počasia! Odolné voči vlhkos-
ti!

d x š x v cm farba obj. číslo kus €
4 

180x30x3.5
čierna melírovaná 10089408 32,99

5 prírodná melírova-
ná 10089407 32,99

Lavica s opierkou 
EXPOSE

25190

Lavica  
EXPOSE

15290

Vankúš na lavicu 
EXPOSE

3299
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Stôl  
BAVARIA, od

13090

Sklápacie
Masívne drevo

Nepremokavé
Odolné voči UV-žiareniu

Vankúše BAVARIA
Vhodné pre stoličky BAVARIA. Vankúše sú opatrené 
zipsovým zapínaním, vďaka ktorému je vyzliekanie 
jednoduché. Upevnenie pomocou 2 popruhov.
Poťah: 100 % polyester. 30º pranie. Nepremo-
kavé a odolné voči UV-žiareniu! Snímateľný 
poťah!

d x š x v 
cm farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

10 
41x41x4

tmavá zelená 10089248 2 21,98 10,99
11 antracitová 10089242 2 21,98 10,99

Séria záhradného nábytku BAVARIA
Drevené elementy z jaseňa sú pevne upevnené pomocou šróbov. To robí tento nábytok robustným a
odolným voči vplyvom počasia. Podnože sú z galvanicky pozinkovanej a opráškovanej ocele. Spodná
časť je opatrená umelohmotnými násadkami.
Materiál: rám: pozinkovaná práškovaná oceľ. Drevo: impregnovaný jaseň. Sklápacie! Jednodu-
chá údržba! Násadky na stoloch i stoličkách! Dvojitá vrstva voči počasiu odolnej lazúry! Pri-
znané šróby! Garancia dokúpenia 3 roky!

rozmer cm výška sedenia cm hmotnosť kg obj. číslo ks/bal. balenie € kus €
6 stolička 41.5x49x88.5 (š x h x v) 47 7 10089903 2 131,98 65,99
7 stôl okrúhly 80x74 (Ø x v)  15 10089907 1 141,90 141,90
8 stôl štvorcový 80x80x74 (d x š x v)  17 10089906 1 130,90 130,90
9 stôl hranatý 120x80x74 (d x š x v)  20 10089908 1 163,90 163,90

Vankúš 
BAVARIA

1099

Stolička  
BAVARIA

6599

Sklápacie
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Ošetrujúci set 
TEAK 

4399

Stôl  
ALICANTE 

16390

Stolička  
ALICANTE 

6049

Masívne teakové drevo
Stoličky aj stoly sú sklápacie

Vankúše na lavicu ALICANTE
Dlhé vankúše vhodné na lavicu ALICANTE. Poťah
je opatrený zipsom pre jednoduché vyzliekanie 
poťahu z 5 cm hrubej výplne.
Poťah: 100 % polyester. 30º pranie. 
Výplň: polyéterová pena. 

d x š x v cm farba obj. číslo kus €
1 

138x50x5
krémová 10089238 31,89

2   A antracitová 30046125 31,89

Ošetrujúci set TEAK
Teakové drevo je obzvlášť odolné voči vplyvom 
počasia, časom ale získava striebristú patinu. Táto
je celkom prirodzená a nepoškodzuje nábytok. Ak
chcete dlhodobo udržať klasickú farbu dreva, od-
porúča sa 1x ročne použiť ošetrujúci set. Set tvorí:
1 l čist. prostriedku, 1 l ochran. prostriedku, 1 kefa,
1 špongia a rukavice. Na cca. 12 stoličiek.

obj. číslo set €
3 10090379 43,99

Séria z teakového dreva ALICANTE
Vysoko kvalitné stoličky a stoly z teakového dreva za dobrú cenu. Teak je 
obzvlášť odolný voči vplyvom počasia, po určitom čase ale vytvára striebristú
patinu - tá ale nie je nijakým nedostatkom. Ak chcete uchovať pôvodnú farbu
vášho teakového nábytku, odporúčame ho najlepšie raz ročne ošetriť setom
na ošetrovanie teakového nábytku.
Odolné voči vplyvom počasia! Stoly aj stoličky sú sklápacie!

rozmer cm výška 
sedenia cm

hmotnosť 
kg obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

4 stolička  
(sklápacia)

47x60x87.5 
(š x h x v) 45 5.2 10093823 2 120,98 60,49

5 lavica 148x66x93 
(š x h x v) 45 23.9 10094107 1 273,90 273,90

6 stôl 
štvorcový

80x80x75 
(d x š x v)  20 10094106 1 163,90 163,90

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Vankúš na lavicu 
ALICANTE

3189
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Teakové stolové dosky LUIGI
Voči počasiu odolné stolové dosky dostupné s alebo bez hliníkového rámu.
Perfektne pasujú k našim stolovým podnožiam. 
Materiál: masívne teakové drevo. Odolné voči vplyvom počasia!  
Jednoduchá údržba!

d x š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
10 

s hliníkovým rámom
60x60x2 3.3 10095063 82,49
70x70x2 4.2 10095060 87,99
80x80x2 6 10095070 98,99

11 
bez hliníkového rámu

60x60x2 4 10095061 76,99
70x70x2 4.7 10095059 82,49
80x80x2 6.3 10095062 93,49

Stolová doska sa jednoducho našróbuje na stolovú podnož.

Stolová podnož  
TAIPA 

7699

Stolová podnož  
ANEGO 

7699

Teaková stolová doska  
LUIGI, od

7699

Sklápacie
Miesto šetriace 
skladovanie 

Sklápacie

Masívne teakové drevo
Ľahké a robustné
Stohovateľné stoličky

Stolička  
LUIGI 

6049

Séria z teakového dreva LUIGI
Zo stabilnej hrubej hliníkovej rúry. Sedacie plochy a stolové dosky sú z ma-
sívneho teakového dreva. Stoličky sú stohovateľné do 6 kusov. Myslite aj na
ošetrujúci set (obj. číslo 10090379).
Ľahké! Odolné voči vplyvom počasia! Jednoduchá údržba! Hliníková 
rúra Ø 2.5 cm (pri stoličkách)! Stoličky sú stohovateľné!

rozmer cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

7 stolička 50.5x53x78.5 
(š x h x v) 44.5 62.5 3.6 10091110 4 241,96 60,49

8 barová 
stolička

42x43.5x98.5 
(š x h x v) 81  3.6 10091084 2 142,98 71,49

9 barový 
stôl

60x112 
(Ø x v)   10.9 10090587 1 87,99 87,99

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Stolové podnože
Stolové podnože z hliníka sú vhodné hlavne do exteriéru. Pre šetrenie miesta
sa dajú vrchné časti podnoží sklopiť o 90º. Upevňujúci materiál pre stolové
dosky je súčasťou balenia.
Materiál: eloxovaný hliník. Vhodné do exteriéru! Odolné voči UV-žiare-
niu a vplyvom počasia! Vrátane aretačných skrutiek na vyrovnanie ne-
rovností podláh!

š x d x v cm hmotnosť kg max. odpor. veľkosť 
stolovej dosky cm obj. číslo kus

€
12 TAIPA 66x66x72 7 80 (Ø), 70x70 (š x d) 10095048 76,99
13 ANEGO 45x45x72 7.5 80 (Ø), 70x70 (š x d) 10094663 76,99

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

7  
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Stolička  
MALVENA 

4399

Séria nábytku MALVENA
Stohovateľné a voči vplyvom počasia odolné sto-
ličky a stoly tohto typu poznáte pravdepodobne v 
prevedení z lešteného hliníka. Novou alternatívou
je tento klasický a kvalitný nábytok v antracitovej 
farbe. Rám stoličky je z práškovaného hliníka v 
antracitovej farbe, s priemerom 2,5 cm a hrúbkou
materiálu 2 mm. Nábytok je stabilný, ľahký na 
údržbu, odolný voči vplyvom počasia a škraban-
com!
Materiál: práškovaný hliník. Odolné voči vply-
vom počasia! Stohovateľné stoličky! Jedno-
duchá údržba! Garancia dokúpenia 3 roky!

Ľahké
Stohovateľné stoličky
Odolné voči vplyvom počasia

rozmer cm výška 
sedenia cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

1 stolička s 
podrúčkami

52x59x72  
(š x h x v) 43.5 58.5 3

antracitová 10008116 4 175,96 43,99
2 olivová 10008465 4 175,96 43,99
3 

stôl štvorcový 70x70x72  
(d x š x v)   7.4

antracitová 10008118 1 98,99 98,99
4 olivová 10008469 1 98,99 98,99
5 

stôl okrúhly 60x72 
(Ø x v)   6.2

antracitová 10008117 1 87,99 87,99
6 olivová 10008467 1 87,99 87,99

Štvorcový stôl  
MALVENA 

9899
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Stolička  
DANILO

4949

Stoličky DANILO
Stolička s pohodlnými podrúčkami je taktiež klasikou. Rám je z práškovaného
hliníka v antracitovej farbe, s priemerom 2,5 cm a hrúbkou materiálu 2 mm. 
Kvalitný umelohmotný výplet tón v tóne s rámom zvyšuje stabilitu stoličky. 
Stoličky sa ľahko čistia a sú stohovateľné do 6 kusov.
Materiál: práškovaný hliník. Umelohmotný výplet. Odolné voči vply-
vom počasia! Stohovateľné! Jednoduchá údržba! Vhodné do exteriéru!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

7 
52x59.5x71 43.5 60 3.4

antracitová 10008119 4 197,96 49,49
8 olivová 10008471 4 197,96 49,49

Ľahké
Stohovateľné
Odolné voči vplyvom počasia

Vankúše FIRENZE a LINEARES 
nájdete na

Šikovné bistro stoličky

www.palazzo.sk
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Ľahké
Jednoduchá údržba

Stolička 
AMIGO 

3299

Hliníkové stoličky COLUMBIA
Stoličky sú z kvalitnej pletenej umelej hmoty. Pev-
nosť zabezpečuje silný drôt vo vnútri. Hliníková 
konštrukcia má hrúbku od 2 mm a Ø 2,5 cm. Pa-
sujúce vankúše LINEARES nájdete v našom onli-
ne-shope.
Materiál: umelohmotný výplet a hliník. Abso-
lútne jednoduchá údržba! Stoličky sú stoho-
vateľné! Odolné voči vplyvom počasia!

Hliníková konštrukcia
Stohovateľné stoličky

Bistro stoličky AMIGO
AMIGO ponúka pohodlný komfort, pôsobivý vzhľad, dobrú stabilitu a k tomu
atraktívnu cenu! Konštrukcia má hrúbku od 1,2 mm, je z pozinkovanej opráš-
kovanej oceľovej rúry - stolička je vďaka tomu pevná a zároveň ľahká. Sedacia
časť a operadlo sú z pletenej umelej hmoty. Výška sedenia: 43,5 cm. Pasujúce
vankúše FIRENZE nájdete v našom online-shope.
Materiál: umelohmotný výplet a práškovaná oceľ. Odolné voči vplyvom 
počasia! Odolné voči UV-žiareniu! Stohovateľné!

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

1 
53x55.5x75 43.5 58.5 5

béžová 10091852 4 131,96 32,99
2 červená 10091858 4 131,96 32,99
3 šedá 10091855 4 131,96 32,99

š x h x v cm výška 
sedenia cm

výška podrú-
čok cm

hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

4 
stolička 52x59.5x71 43 60 3.5

medová 10091426 4 175,96 43,99
5 šedá 10092323 4 175,96 43,99
6 

barová stolička 50.5x52x107.5 78.5 60 3.6
medová 10091393 2 120,98 60,49

7 šedá 10092326 2 120,98 60,49

Jednoduchá montáž, barovú stoličku doručíme rozloženú.

Hliníková stolička  
COLUMBIA 

4399

  > Vankúš LINEARES na str. M 55.

  > Stolová podnož ADRIANO na str. 376.

4 , 5
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Ľahké a robustné
Stohovateľné stoličky

Hliníkový nábytok LIMONA
Cool, pohodlné a cenovo výhodné leštené hliníko-
vé stoličky a stoly! Ľahký masívny materiál sa hodí
na každú príležitosť, je vhodný na vnútorné i von-
kajšie používanie. Konštrukcia s Ø 2,5 cm, hrúbka
materiálu: 2 mm. Pasujúce vankúše LINEARES 
nájdete v našom online-shope.
Materiál: eloxovaný hliník. Odolné voči vply-
vom počasia! Stoličky a štvorcové stoly sú 
stohovateľné!

rozmer cm výška 
sedenia cm

výška pod-
rúčok cm

hmotnosť 
kg obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

8 stolička bez podrúčok 50x55x78.5 (š x h x v) 43.5  3.2 10091429 4 153,96 38,49
9 stolička s podrúčkami 53x57x73 (š x h x v) 43.5 60 2.9 10092672 4 175,96 43,99

10 stôl štvorcový 70x70 (š x v)   10.7 10091207 1 82,49 82,49
11 stôl okrúhly 60x70 (Ø x v)   6.9 10091208 1 60,49 60,49
12 stôl štvorcový stohovateľný 80x80x70 (d x š x v)   12.1 10091210 1 87,99 87,99
13 barový stôl 60x110 (Ø x v)   7.6 10091398 1 71,49 71,49

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Stolička 
LIMONA, od

3849

Barový stôl  
LIMONA 

7149

Cool a pohodlné za super cenu

8 , 9 , 12
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Vaky na sedenie SIZA
Vak na sedenie a taburetka pozývajú hostí, aby si sadli a spravili pohodlie. 
Vak na sedenie a taburetka z umelého vlákna disponujú výplňou s možnosťou 
doplnenia a polyesterovým poťahom s jednoduchou údržbou. Poťah je trvác-
ny, pevný a nepremokavý. Vďaka kvalitnému nepremokavému vyhotoveniu sú 
vhodné do exteriéru, ale aj do wellness. Aby si SIZA dlhodobo udržala pekné 
farby, mali by ste ju ochrániť pred dlhodobým priamym slnečným žiarením.
Materiál: 100 % polyester. Ručné pranie, nepoužívať chlór. Hmotnosť cca. 
280 g/m².

Ø x v cm farba obj. číslo kus
€

1 
vak na sedenie 75x90

antracitová 10004825 87,99
2 strieborná 10004827 87,99
3 šedohnedá 10004826 87,99
4 

taburetka 55x35
antracitová 10004828 43,99

5 strieborná 10004830 43,99
6 šedohnedá 10004829 43,99

Robustná kvalita: Dlhodobo šetrí finančné prostriedky! 
Odolná voči vlhkosti: Môže ostať v exteriéri aj počas 
dažďa: Šetrí čas pri práci! 
Extra nízka hmotnosť a praktická rúčka na nosenie.

Vaše výhody so SIZA

Taburetka 
SIZA 

4399

Pohodlné sedenie
Nízka hmotnosť a šetrenie miesta
Nepremokavá exteriérová kvalita

Vak na sedenie 
SIZA 

8799

)9"z4
Pre perfektné pohodlie pri sedení sa odporúča vaky na sede-
nie SIZA po niekoľkých dňoch doplniť. Preto sú u nás dostup-
né aj balenia s výplňou.

Vak na sedenie SIZA
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Koberce DANEL
Do interiéru i exteriéru: Koberce z polypropylénu sú robustné, voči UV-žiare-
niu a vplyvom počasia odolné. Očaria vás kvalitou aj dizajnom. Jednoduchá 
údržba.
Materiál: 100 % polypropylén. 30° jemné pranie, nepoužívať chlór.

š x d cm farba obj. číslo kus €
7 

52x72
antracitová 30052284 32,99

8 šedohnedá 30052283 32,99
9 tyrkysová 30052282 32,99

72x92
antracitová 30052278 54,99
šedohnedá 30052277 54,99
tyrkysová 30052276 54,99

š x d cm farba obj. číslo kus €

72x132
antracitová 30052290 87,99
šedohnedá 30052289 87,99
tyrkysová 30052288 87,99

140x200
antracitová 30052293 273,90

10 šedohnedá 30052292 273,90
tyrkysová 30052291 273,90

11 
170x240

antracitová 30052281 361,90
šedohnedá 30052280 361,90

12 tyrkysová 30052279 361,90

200x300
antracitová 30052287 504,90
šedohnedá 30052286 504,90
tyrkysová 30052285 504,90

  > Nábytok VENTURA na str. M 4.

Koberec 
DANEL , od

3299

A9"z4

Robustné a odolné vplyvom počasia!

Nepremokavé
Jednoduchá údržba
Odolné voči UV-žiareniu
Robustné a dlhotrvácne
Vhodné aj do interiéru
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Vankúš  
BONO

549

Vankúš 
KLIA

769

Vankúš 
COLORI

769

Vankúše COLORI
Poťah zo 100 % polyesteru, jednoduchá údržba a 
ochrana proti tvorbe fľakov. Upevnenie pomocou 
dvoch elastických popruhov.
Materiál: 100 % polyester.

š x d x v cm 40x37.5x4
1 tmavá modrá 10020473
2 zelená 10024800
3 béžová 10020321
4 hnedá 10025666
5 antracitová 10020314
6 krémová 10025686
7 svetlá červená 10025664

kus € 7,69

S9"z4 Vankúše KLIA
Moderná klasika. Štvorcové, bez upevňovacích 
popruhov. Vďaka štepovaniu sú vankúše vhodné 
do interiéru i exteriéru.
Materiál: 100 % polyester.

š x d x v cm 38x38x3
8 tmavá modrá 10000002
9 zelená 10000006

10 béžová 10029027
11 hnedá 10026165
12 antracitová 10025951
13 krémová 10020237
14 červená 10020235
kus € 7,69

S9"z4
Vankúše BONO
Základný model vo výhodnom 12-kusovom balení. 
Dostupné v 5 klasických farbách: červená, zele-
ná, hnedá, grafitová a antracitová. S elastickými 
popruhmi pre upevnenie, s ochranou proti tvorbe 
fľakov. Vhodné do interiéru i exteriéru.
Materiál: 100 % polyester.

š x d x v cm 40x40x3
15 červená 10020291
16 zelená 10020279
17 hnedá 10020200
18 grafitová 10020198
19 antracitová 30014256
ks/bal. 12
balenie € 65,88
kus € 5,49

S9"z4

Viac produktov nájdete na

www.palazzo.sk

  > Viac vankúšov do exteriéru na www.palazzo.sk.
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  > Hliníková stolička LIMONA na str. M 50.

Vankúš 
LINEARES, od

824

Vankúše LINEARES
Dostupné v rôznych farbách. Vďaka zipsovému za-
pínaniu sa dá poťah jednoducho zvliecť. Vankúše s
operadlom: veľkosť operadla 41,5x80x3 cm. Vhod-
né do exteriéru.
Poťah: 100 % polyester. 
Výplň: polyuretán.
Snímateľný poťah!

bez opierky chrbta s opierkou chrbta
š x d x v cm 42x42x3 41x38.5x3
béžová 20  10089212 25  10089226
svetlá červená 21  10089218 26  10089231
bordová 22  10089213 27  10089227
tmavá zelená 23  10089214 28  10089228
kameňovo šedá 24  10089222 29  10089236
ks/bal. 2 4
balenie € 16,48 46,16
kus € 8,24 11,54

Vankúš 
ALICANTE

1429

Vankúš 
PAGO

1099

Vankúš 
COUNTRYLINE

549

Vankúše COUNTRYLINE
Vďaka rustikálnemu károvanému vzoru vnesú do 
prostredia vidiecky šarm. Sú jednoduché na úržbu 
trvácne, pevné a rýchloschnúce.
Materiál: 100 % polyester. Hmotnosť cca. 210 
g/m².

d x š x v cm 39x34x2.5
30 červená 30002587
31 bordová 30002584
32 modrá 30002583
33 zelená 30002586
34 šedá 30002585
35 béžová 30002582
ks/bal. 4
balenie € 21,96
kus € 5,49

E8+W2

Vankúše PAGO
Vankúše s kontrastným lemom v šedej farbe. Vnút-
ro tvorí 3 cm vysoké penové jadro. Poťah je sníma-
teľný vďaka zipsovému zapínaniu.
Materiál: 100 % polyester.

d x š x v cm 40x40x4
36 červená 10000459
37 tmavá modrá 10000456
38 zelená 10000458
39 béžová 10000460
40 hnedá 10000457
41 antracitová 10000461
kus € 10,99

A9"z4
Vankúše ALICANTE
Z mikro velúru, s kontrastným lemom a štepova-
ním.
Materiál: 100 % polyester. Hmotnosť cca. 
180 g/m².

š x d x v cm 42x42x4
42 béžová 10003751
43 piesková 10003754
44 antracitová 10003752
45 dymová modrá 10003753
kus € 14,29

A9"z4

A9"z4

% Informácie o množstevných 
zľavách nájdete na  
www.palazzo.sk
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Slnečníky SIROC
Vo veľkosti iba 2 x 2 m je tento kvalitný slnečník s púzdrom najlepšou voľbou
za atraktívnu cenu v prípade, že máte pre terasu menej miesta! Slnečník ponú-
ka tieto výhody: stabilný rám z povrchovo upraveného hliníka, tyč o priemere
Ø 48mm a 8 výstuží šxh 13x22 mm, ľahké otváranie pomocou kľuky. Silne 
vodu odpudzujúca polyesterová látka je odolná voči UV-žiareniu 50+ a abso-
lútne svetlostála. V 4 atraktívnych farbách je slnečník rýchlym a jednoduchým
tvorcom tieňa. Pri silnom vetre je potrebné slnečník zložiť.
Materiál: 100 % polyester. Jednoduché otváranie pomocou kľuky! Vrá-
tane ochranného obalu! Stabilné ramená! Odolné voči UV-žiareniu, 
UV-ochrana 50+, svetlostále, nepremokavé!

tvar d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
1  

štvorcový 200x200x227 4.5
bordová 10082876 141,90

2 krémová 10082874 141,90
3  antracitová 10082875 141,90

Stabilné hliníkové ramená

Jednoduché otváranie 
pomocou kľuky

Slnečník  
SIROC 

14190

Odolné voči UV-žiareniu
Nepremokavé
Vrátane ochranného obalu
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Slnečníky CIELO
Prvotriedne slnečníky za atraktívnu cenu! Odolné voči UV-žiareniu, vrátane 
ochranného obalu, s rámom z popráškovaného hliníka. Tyč s Ø 48 mm a 8 
ramien s š x h 13x22 mm predurčujú slnečník na každodenné používanie v 
gastronómii. Poťah s volánom z polyesteru 250 g/m2 je vode odolný a odolný
voči UV-žiareniu! Pri silnom vetre nechajte slnečník zatvorený.
Materiál: 100 % polyester. Jednoduché otváranie pomocou kľuky! Vrá-
tane ochranného obalu! Stabilné ramená! UV-ochrana 50+, svetlostá-
le, nepremokavé!

tvar d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
4 

štvorcový 300x300x260 5.5

krémová 10089387 174,90
5 červená 10089391 174,90
6 hnedá 10089386 174,90
7 šedá 10089388 174,90

Odolné voči UV-žiareniu
Vrátane ochranného obalu

Stabilné hliníkové ramená

Jednoduché otváranie 
pomocou kľuky

Slnečník  
CIELO

17490
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Slnečníky ESPARTO
Profesionálny slnečník s extra pevnou konštrukciou z hliníka. Vybrať si môžete
z popráškovaného bieleho rámu alebo rámu v drevenom vzhľade. Tyč s Ø 60
mm a 8 ramien (18x28 mm) dávajú slnečníku potrebnú stabilitu. Odolné voči
UV-žiareniu, vode odolný poťah s volánom z 230 g/m2 polyesteru ponúka 
ochranu pred teplom a UV-žiarením. Integrovaný systém zatvárania je podpo-
rený pružinou zvnútra slnečníka. Otváranie a zatváranie je tým pádom ľahšie
a rýchlejšie. Pri otváraní a zatváraní slnečníka dávajte pozor na okolostojacich
ľudí a predmety. Pri sile vetra 7 m/s sa musí slnečník sklopiť. Určite si doob-
jednajte: stojan na tyč s Ø 60 mm.
Materiál: 100 % polyester.  
Kvalitné prevedenie! Zosilnené ramená! Plastové púzdra na koncoch 
ramien! UV-ochrana 50+, svetlostále, nepremokavé!

Slnečník 
ESPARTO 

36190

Konštrukcia: vzhľad dreva Konštrukcia: antracitová

Jednoduché otváranie 
a zatváranie

Zosilnené ramená 2 rôzne konštrukcie

Ochranný obal

5499

Odolný voči UV-žiareniu

Ochranný obal
Vhodný pre slnečníky ESPARTO. Obal je na zips, 
vrátane tyčky na ľahšie navliekanie na stojaci sl-
nečník.
Materiál: 100 % polyester. Nepremokavý!  
Odolný voči UV-žiareniu! Jednoduché navlie-
kanie!

d x š cm farba obj. číslo kus €
1 350x45 šedá 10094227 54,99

  > Stolička COSIMO na str. M 18.

d x š x v cm hmotnosť kg farba farba obj. číslo kus €
2 

350x350x370 21

vzhľad dreva
krémová 10093995 361,90

3 šedá 10093998 361,90
4 

antracitová
krémová 10008105 361,90

5 šedá 10008107 361,90
6 bordová 10008108 361,90
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Dvojité slnečníky LEVANTO
Dvojité slnečníky s rozpätím dvakrát 3x3m. Jednoduché otváranie a zatvára-
nie pomocou kľuky. Otočné o 360° a sklopiteľné do 45°: Vaši hostia budú vždy
sedieť v tieni! Dodávame vrátane ochranného obalu a stojana. Upevňujú sa na
dlaždice vo veľkosti od 40x40 cm do 50x50 (nie sú zahrnuté v balení). Otočné
a miesto šetriace.
Materiál konštrukcia: práškovaný hliník. Materiál látka: 100 % polyes-
ter, 250 g/m², UV-ochrana: 50+. Svetlostále a odolné voči UV-žiareniu! 
Nepremokavé!

Flexibilný tvorca tieňa

Stabilné hliníkové ramená Jednoduché otváranie a 
zatváranie pomocou kľuky

d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €
7 

300x300x270 45
antracitová 30026512 548,90

8 krémová 30026513 548,90
9 tyrkysová 30026514 548,90

Dvojitý slnečník s jednoduchým 
otváraním a zatváraním: Iba s málo 
slnečníkmi viete pokryť tak veľkú plo-
chu.

Vaše výhody s 
LEVANTO

Dvojitý slnečník 
LEVANTO

54890
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Slnečník 
BREVA 

37290

Slnečníky BREVA
Prvotriedne a kvalitné slnečníky. Konštrukcia je z opráškovaného hliníka. Celý
slnečník je odolný voči UV-žiareniu, látka na stupnici svetelnej stálosti zodpo-
vedá číslu 6. Nepremokavá strešná plocha sa dá pomocou páky otočiť o 360°.
Jednoduché roztváranie zabezpečuje kľuka. Pri silnom vetre, prosím, nechaj-
te slnečník zložený. Doručíme aj s ochranným púzdrom a stojanom. Upevňujú
sa na dlaždice vo veľkosti od 40x40 cm do 50x50 (nie sú zahrnuté v balení).
Materiál konštrukcia: práškovaný hliník.  
Materiál látka: 100 % polyester. 
Rozmery výstuže: š x h 14x24 mm! Vrátane púzdra! Základný stĺp 7x5 
cm s hrúbkou materiálu 2 mm! 
UV-ochrana 50+!

Stabilné hliníkové výstuže Jednoduché nastavenie 
uhla sklonu

Otočný spoj z liatiny 
so šľapacím pedálom

tvar d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus
€

1 
štvorcový 295x295x270 23.2

krémová 10093845 372,90
2 šedohnedá 30039805 372,90
3 šedá 10093844 372,90

Slnečník doručíme zložený, stojan je potrebné zložiť.
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Stabilné hliníkové výstuže Jednoduché nastavenie 
uhla sklonu

Otočný spoj z liatiny 
so šľapacím pedálom

Na terasu alebo záhradu

Slnečník 
ELYO 

38390

Slnečníky ELYO
Slnečníky s rozpätím 3x4 m pre vytvorenie veľkoplošného tieňa. Vďaka kľuke
sa slnečníky jednoducho otvárajú a zatvárajú. Sú otočné o 360° a sklopiteľné
do 45°: tak budú vaši hostia vždy sedieť v tieni! Dodávame vrátane ochran-
ného obalu a stojana. Upevňujú sa na dlaždice vo veľkosti od 40x40 cm do
50x50 (nie sú zahrnuté v balení).
Materiál konštrukcia: práškovaný hliník. Materiál látka: 100 % polyes-
ter, 250 g/m², UV-ochrana: 50+. Svetlostále a odolné voči UV-žiareniu! 
Nepremokavé!

tvar d x š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus
€

4 
hranatý 300x400x275 29

antracitová 30026515 383,90
5 krémová 30026516 383,90
6 tyrkysová 30026517 383,90

Slnečník doručíme zložený, stojan je potrebné zložiť.

  > Nábytok TOLMINA na str. M 25.

060-061_VEGA-OutdoorInsert_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.HR.RO.PT.CA.IS.IE.SI.indd   61 26.01.20   16:10



M 62

1

1

6

5

3

4

7
8 9

2

www.palazzo.sk

LED osvetlenie na slnečník

8579

LED osvetlenie na slnečník
Osvetlenie je možné pomocou upevňujúceho 
materiálu upevniť rýchlo a jednoducho na každý 
slnečník. S dvomi LED-lištami s vysokou svietivos-
ťou nebudú Vaši hostia nikdy sedieť v tme. Kábel
má dĺžku 15 m a dá sa ľahko odstrániť. Pri silnom
daždi prosím chrániť zástrčku pred vlhkosťou. 
LED-lišty ako aj vypínač sa upevňujú pomocou 
pásky a nebráni otváraniu alebo zatváraniu slneč-
níka. Napätie 230 V. Dodáva sa vrátane žiarovky
energetickej triedy A.

1

d x š x v cm 35.5x1.7x2
príkon 8.4 W / 230 V
farba strieborná/priehľadná
obj. číslo 10094609
set € 85,79

Stojan na slnečník

4949
Stojan na slnečník, od

5829

S rúčkou

S rúčkou

Granitový stojan na slnečník
Stojan s granitovou spodnou časťou. Vďaka vy-
ťahovacej rukoväti a dvom kolieskam sa dá so 
stojanom ľahko manipulovať. S adaptérom pre sl-
nečníky do priemeru tyče Ø 58 mm. Pre slnečníky
do veľkosti Ø 3 m a 3x3 m.
Odolný voči vplyvom počasia! S rúčkou! S ko-
lieskami!

š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus
€

5 52x6 40 10093497 71,49

Jednoduchá montáž, doručíme rozložený.

Granitový stojan na slnečník

7149
Upevňovacia rúra

5499

Upevňovacia rúra do zeme
Z pozinkovanej ocele. K upevneniu slnečníka 
slúži vrchná časť rúry (51 cm) ktorá sa vsadí do 
spodnej zabetónovanej časti (40 cm). Tyč preč-
nieva zo zeme 32 cm, použiteľná pre slnečníky s 
priemerom tyče do Ø 60 mm. Keď nie je slneč-
ník potrebný, vrchný diel sa vyberie a diera sa 
uzavrie. Betónová časť pre tento diel musí byť 
najmenej 50x50x50 cm a garantuje bezpečné 
upevnenie slnečníka.
Odolná voči vplyvom počasia! Vrátane uza-
tváracieho poklopu! Nehrdzavejúca!

Ø x v cm obj. číslo kus €
6 6x72 10094347 54,99

Drôtené lano, od

1099

Drôtené laná a príslušenstvo
4 mm hrubé laná s 2 mm PVC-obalom a sľučkami
na koncoch. Pozinkovaný spojovací prvok vám 
umožní spojiť viac lán dokopy. Zadajte si vlastný 
kód na mosadznej zámke.

rozmer cm obj. číslo kus
€

7 

drôtené lano

300x0.6 
(šxØ) 10090416 10,99

600x0.6 
(šxØ) 10090417 13,19

900x0.6 
(BxØ) 10090418 16,49

8 spojovací prvok 2.5x4.8x0.5 
(šxvxØ) 10090419 2,19

9 zámka 3.1x1.5x6.5 
(š x h x v) 10090420 9,89

Stojan na slnečník
Kovový stojan pre slnečníky s priemerom tyče max. 60 mm. Upevňuje sa
pomocou dlaždíc 50x50 cm a väčších (nie sú súčasťou balenia).
Odolný voči vplyvom počasia! Stabilný!

d x š x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
2 101x101x55.5 6 10070533 49,49

Jednoduchá montáž, doručíme rozložený.

Stojany na slnečník
Z robustného a voči počasiu odolného polymérbetónu. Stojany sú opatrené
rúčkami, hranatý má aj kolieska. Vrátane adaptéru pre slnečníky s priemerom
tyče do Ø 58 mm. Pre slnečníky do veľkosti Ø 3 m a 3x3 m.
Odolné voči vplyvom počasia! S rúčkou! S kolieskami!

tvar rozmer cm hmotnosť kg obj. číslo kus
€

3 okrúhly 55x9 (Ø x v) 40 kg 10094706 58,29
4 štvorcový 55x55x8 (d x š x v) 50 kg 10097703 69,29

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.
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Popolník

8799

Popolník
So sitkom a odpadkovým košom z lakovaného 
oceľového plechu. Dodáva sa vrátane piesku (1 
kg)! Objem odpadkového koša je 40 l. Kompaktné
vyhotovenie zaručí stabilitu.
Materiál: lakovaná oceľ.  
Vhodný do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
11 31x80 7.5 10053032 87,99

Popolník

3519

Popolník
S odpadkovým košom z ocele a odnímateľným
popolníkom. Objem koša 14 l.
Materiál: oceľ.  
Vhodný do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
12 24x58.5 1.6 10059586 35,19

Popolník

7149

Popolník
Popolník s odpadkovým košom a odnímateľným
sitkom na piesok. Objem odpadkového koša 15 l. 
Materiál: lakovaná oceľ.  
Vhodný do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
10 26x82 4 10053030 71,49

Nástenný popolník
Z práškovanej ocele so 
strieškou proti dažďu. Šedé bočné steny sú z hli-
níka. Jednoduché a rýchle vyprázdnenie pomo-
cou trojhranného kľúča. Bezpečnostné 4-bodové 
ukotvenie. Kapacita: 2 l. Dodávame vrátane kľúča, 
bez upevňujúceho materiálu.
Materiál: práškovaná oceľ. Odolný voči vply-
vom počasia!

š x v x h cm obj. číslo kus €
14 23x28.2x6 10053092 98,99

Nástenný popolník

9899
Nástenný popolník

3299

Nástenný popolník
Z opráškovanej ocele. Praktické a rýchle vyčis-
tenie pomocou vyberateľnej nádoby. 2-bodové 
ukotvenie. Kapacita: 1 l. Vrátane upevňujúceho 
materiálu.
Materiál: práškovaná oceľ.  
Vhodný do chráneného exteriéru!

š x v x h cm obj. číslo kus €
13 25x15x13 10022250 32,99

Ďalšie popolníky
na strane 503 alebo na

Popolník
So strieškou z pozinkovanej ocele. Šedé bočné 
steny sú z hliníka. Jednoduché a rýchle vyprázd-
nenie pomocou trojhranného kľúča. Dodávame 
vrátane kľúča, bez upevňujúceho materiálu. S 
nádobou na odpadky. Bezpečnostné 4-bodové 
ukotvenie. Kapacita: 30 l, popolník: 5 l.
Materiál: pozinkovaná oceľ. Odolný voči vply-
vom počasia!

š x v x h cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
17 30x96x25 17.9 10053093 372,90

Popolník
So stabilnou misou z hliníka pre cca. 4 kg piesku. 
Jednoduché odnímanie sita. S obojstranným 
ochranným profilom na hranách. 
Materiál: práškovaná oceľ.  
Vhodný do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
18 40x70.5 4.5 10027645 93,49

Popolníky
Praktické a rýchle vyčistenie pomocou jednodu-
chého vybratia. Bez upevňovacieho materiálu. 
Kapacita: 3 l.
Materiál: práškovaná oceľ. Odolné voči vply-
vom počasia!

š x v x h 
cm obj. číslo kus

€
15 nástenný popolník 12x55x5 10022251 96,79
16 voľne stojaci popolník 25x96x10 10022252 181,50

Popolník

37290
Popolník

9349
Nástenný popolník 

9679

www.palazzo.sk
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Slnečník 
ESPARTO 

36190

Konštrukcia: vzhľad dreva Konštrukcia: antracitová

  > Stolička COSIMO na str. M 18.

Slnečníky ESPARTO
Profesionálny slnečník s extra pevnou konštrukciou z hliníka. Vybrať si môžete
z popráškovaného bieleho rámu alebo rámu v drevenom vzhľade. Tyč s Ø 60
mm a 8 ramien (18x28 mm) dávajú slnečníku potrebnú stabilitu. Odolné voči
UV-žiareniu, vode odolný poťah s volánom z 230 g/m2 polyesteru ponúka 
ochranu pred teplom a UV-žiarením. Integrovaný systém zatvárania je podpo-
rený pružinou z vnútra slnečníka. Otváranie a zatváranie je tým pádom ľahšie
a rýchlejšie. Pri otváraní a zatváraní slnečníka dávajte pozor na okolostojacich
ľudí a predmety. Pri sile vetra 7 m/s sa musí slnečník sklopiť. Určite si doob-
jednajte: stojan na tyč s Ø 60 mm.
Materiál: 100 % polyester.  
Kvalitné prevedenie! Zosilnené ramená! Plastové púzdra na koncoch 
ramien! UV-ochrana 50+, svetlostále, nepremokavé!

Jednoduché zatváranie 
a otváranie

Zosilnené ramená 2 farby konštrukcie

d x š x v cm hmotnosť kg farba farba obj. číslo kus €
1 

350x350x370 21

vzhľad dreva
krémová 10093995 361,90

2 šedá 10093998 361,90
3 

antracitová
krémová 10008105 361,90

4 šedá 10008107 361,90
5 bordová 10008108 361,90
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Infračervený žiarič SONORIA s hudbou
 ◾ vrátane dvoch reprákov pre počúvanie hudby zo smartfónu 
 ◾ 4 LED-lišty pre štýlové podsvietenie
 ◾ jednoduché ovládanie pomocou smartfónu alebo diaľkového ovládača
 ◾ diaľkový ovládač: 6 úrovní ohrevu
 ◾ prostredníctvom App: plynulé ovládanie od 0 do 100 %, súčasné ovláda-
nie až 100 žiaričov alebo ich nezávislé nastavenie

 ◾ časovač, doba nahrievania 10 sekún
 ◾ vrátane upevňovacieho materiálu, možná montáž na stenu i strop
 ◾ infračervená trubica: zlatá trubica Ultra Low Glare
 ◾ ohrievaná plocha: exteriér 6-12 m², interiér do 25 m²
 ◾ dosah diaľkového ovládania/bluetooth: 6/20 m
 ◾ aplikácia je vhodná pre: android od verzie 4.3, iOS Apple od verzie 7

Materiál: hliníkový kryt s ochrannou mriežkou. 2 roky záruka. 
CE-označenie. Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru!

8  
š x v x h cm 74x13x10.8
príkon 2000 W / 230 V
životnosť trubice 3000 h
kábel 1.9 m
ochranná trieda IP 65
hmotnosť kg 3.9
obj. číslo 30003491
kus € 416,90

Infračervené žiariče SAHARA a TARIA
 ◾ výkon 1500 W alebo 2000 W
 ◾ jednoduché ovládanie pomocou smartfónu alebo diaľkového ovládača
 ◾ diaľkový ovládač: 6 úrovní ohrevu
 ◾ prostredníctvom App: plynulé ovládanie od 0 do 100 %, súčasné ovláda-
nie až 100 žiaričov alebo ich nezávislé nastavenie

 ◾ časovač, doba nahrievania 10 sekún
 ◾ vrátane upevňovacieho materiálu, možná montáž na stenu i strop
 ◾ infračervená trubica: zlatá trubica Ultra Low Glare
 ◾ ohrievaná plocha: exteriér 6-12 m², interiér do 25 m²
 ◾ dosah diaľkového ovládania/bluetooth: 6/20 m
 ◾ aplikácia je vhodná pre: android od verzie 4.3, iOS Apple od verzie 7

Materiál: hliníkový kryt s ochrannou mriežkou. 
2 roky záruka. CE-označenie.  
Vhodné do interiéru a chráneného exteriéru!

6  SAHARA 7  TARIA
š x v x h cm 55.6x13x10.8 55.6x13x10.8
príkon 1500 W / 230 V 2000 W / 230 V
životnosť trubice 3000 h 3000 h
kábel 1.9 m 1.9 m
ochranná trieda IP 65 IP 65
hmotnosť kg 2.5 2.5
obj. číslo 30003489 30003487
kus € 284,90 317,90

Infračervený žiarič 
SONORIA 

41690

Infračervený žiarič 
SAHARA

28490

Časovanie
6 úrovní ohrevu
Nastavenie smartfónom alebo 
diaľkovým ovládaním 

2 repráky
Štýlové podsvietenie
Nastavenie smartfónom alebo diaľkovým ovládaním
6 úrovní ohrevu

  Bezplatná VEGA smartfón-App

  Diaľkové ovládanie pomocou 
smartfónu

 Bluetooth-systém riadenia do 20 m

Infračervené tepelné žiariče SAHARA, TARIA, PATAGONIA a 
SONORIA majú funkciu Bluetooth, tak môžete žiarič riadiť po-
mocou smartfónu. Praktické: Pomocou Bluetooth-systému mô-
žete naraz obsluhovať viacero žiaričov, točiť ich a pri niektorých 
modeloch aj prehrávať hudbu. K tomu potrebnú aplikáciu si mô-
žete u nás bezplatne stiahnuť. Tepelné žiariče sú kompatibilné 
so smartfónmi od verzie 4.3 a Apple iPhones od iOS 7.

Riadenie prostredníctvom Bluetooth

Aj pri chladnom počasí môžete sedieť vonku
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Zostavte si svoj predeľovací
systém v 3 krokoch!

1.  Vyberte si deliacu stenu  
2 farby a 3 veľkosti

Odolné voči vplyvom počasia
Odolné voči UV-žiareniu
Individuálne kombinovateľné

Predeľovací systém do exteriéru CAYA
Chcete oddeliť váš podnik od ulice a od ostatných podnikov? Podarí sa vám to vďaka jednoduchému, ľahko udržiavateľnému, kvalitnému, robustnému a 
výškovo nastaviteľnému deliacemu systému. V bielej a antracitovej farbe. Jednoduchá montáž pomocou nožičiek s alebo bez ukotvenia do podlahy. Rôzne 
tvary je možné vytvoriť pomocou pohyblivých spojovacích prvkov. Rôzne veľkosti, ako aj elementy, na ktoré je možné písať kriedou ponúkajú veľa možností
na využitie. Dodávajú sa do 5 týždňov.
Materiál steny: práškovaný hliník a bezpečnostné sklo; Materiál nožičky: galvanizovaná oceľ; Materiál spájacie elementy: práškovaný hliník.

š x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus
€

1 

deliaca stena

69x160 13
biela 10094887 306,90

2 antracitová 10094888 306,90
3 

102.5x160 18
biela 10094889 361,90

4 antracitová 10093460 361,90
5 

200x160 38
biela 10093461 548,90

6 antracitová 10093462 548,90

Váš želaný motív/text

Podľa Vášho želania

Niečo exkluzívne

Radi Vám poradíme  
+421 2 20 70 70 70
 Po-Pia 9:00-17:00

   so želaným motívom
   s požadovaným textom
   v požadovanej farbe

Viac informácií nájdete na

www.palazzo.sk
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Deliaca stena 
CAYA, od

30690

2.  Vyberte si vhodné nožičky 
     podľa typu podlahy

pre rovnú podlahu pre nerovnú podlahu

upevnenie do zeme montáž na 
stenu

stabilizátor

3.  Vyberte si vhodné spojovacie prvky 
2 farby

pohyblivé spojenie

rovné spojenie rohové spojenie

rozmer cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo kus

€
7 upevnenie do rovnej 

podlahy 59x4.5 (š x v) 1.8 antracitová 10093675 43,99

8 upevnenie do nerovnej 
podlahy 59x4.5 (š x v) 2.2 antracitová 10093676 43,99

9 upevnenie do zeme 13x13x30 (š x h x v) 0.3 antracitová 10093677 32,99
10 montáž na stenu 5x5x7.5 (š x h x v) 0.3 čierna 10093673 27,49
11 

stabilizátor 45x15x63 (š x h x v) 2.5
biela 10099583 98,99

12 antracitová 10093674 98,99

š x v cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo kus

€
13 

rovné spojenie 10x5 0.2
biela 10099580 27,49

14 antracitová 10093463 27,49
15 rohové spojenie 

90° pevné 10x5 0.2
biela 10099582 27,49

16 antracitová 10093672 27,49
17 

pohyblivé spojenie 6x5 0.3
biela 10099581 32,99

18 antracitová 10093464 32,99

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.
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Označte Vašim hosťom cestu!

Predeľovacie stĺpiky s páskou BADARDO
Kvalitné predeľovacie stĺpiky z nerez ocele. Páska je integrovaná v stĺpiku a
má praktický rolovateľný mechanizmus. 3 rôzne možnosti zavesenia pásky.
Dĺžka pásky je 2 m.
Materiál: páska: 100 % polyester. Vhodné do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť kg farba obj. číslo kus €

1 
37x96 9.6

červená/strieborná 10092397 91,29
2 čierna/strieborná 10092396 91,29

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Nástenné držanie RENGO
Nástenné držanie s páskou umožní oddelenie bez stĺpikov! Môžete si vybrať
medzi čiernou a červenou farbou. Pásku s praktickým mechanizmom
na rolovanie je možné vytiahnuť do dĺžky 2 m. Vhodné k stĺpikom s predeľo-
vacou páskou. Upevňujúci materiál je súčasťou produktu.
Materiál: páska: 100 % polyester. Nástenné držanie: oceľ a umelá 
hmota. Vhodné do chráneného exteriéru!

rozmer cm farba obj. číslo kus €
3 

s páskou 6.5x12 (Ø x v)
čierna 10093480 28,59

4 červená 10093481 28,59
5 bez pásky 3x9.5x1.5 (d x š x v) čierna 10093483 3,29

Jednoduchá montáž, upevňujúci materiál je súčasťou produktu.

Predeľovací stĺpik s páskou 
BADARDO 

9129

Nechajte sa inšpirovať online!

Viac ako 20.000 produktov  
v našom online-shope.

Objednajte si jednoducho a pohodlne 
online: 95 % tovaru skladom, rýchle 
dodanie tovaru, vždy nové produkty 
a akcie!

Objavte  
naše novinky!

Kompletný sortiment  
na jednom mieste

068-069_VEGA-OutdoorInsert_0320_DE.EN.ENoP.CZ.SK.HU.FI.HR.RO.PT.CA.IS.IE.SI.indd   68 27.01.20   10:39



M 69

15
14

1514

11

10

76 8

9 10

131211

D
el

ia
ce

 s
ys

té
m

y

+421 2 20 70 70 70 www.palazzo.skinfo@palazzo.sk

Predeľovacie lano 
VESARA 

2859

Predeľovacie laná VESARA
Z odolného nylonu s karabínkou a ukončením z masívneho nerezu.  
Materiál: vnútro lana 100 % bavlna, vonkajšia vrstva 100 % polyester. 
Vhodné do chráneného exteriéru!

d x Ø cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/

bal.
balenie 

€
kus
€

6 so zlatou 
karabínou 
(mosadz)

153x3.2 0.8
zlatá 10090892 2 57,18 28,59

7 červená 10092185 2 57,18 28,59
8 čierna 10092369 2 57,18 28,59
9 so striebornou 

karabínou (chróm) 153x3.2 0.8
červená 10090893 2 57,18 28,59

10 čierna 10092368 2 57,18 28,59

Predeľovací stĺpik 
NOHO 

7149

Nehrdzavejúca nerez oceľ

Predeľovací stĺpik NOHO
Praktický a flexibilný predeľovací systém z nehrdzavejúcej ocele usmerní va-
šich hostí vnútri ale aj v exteriéri tým správnym smerom! Ochrana sa jedno-
ducho hore aj dole zavesí na stĺpiky.
Materiál: nehrdzavejúca nerez oceľ.

Ø x v cm hmotnosť kg obj. číslo kus €
11 31x95 8 10092500 71,49

Jednoduchá montáž, doručíme rozložený.

Nástenné držanie ENIRO
Z nerez ocele. Na uchytenie predeľovacích lán. Vrátane kolíka a šróbikov.
Vhodné do chráneného exteriéru!

d x š cm farba obj. číslo kus €
14 

5x3.5
strieborná 10092370 10,99

15  zlatá 10092371 10,99

Predeľovacie stĺpiky ESANTO
Z nerez ocele. Lano je potrebné doobjednať samostatne!
Vhodné do chráneného exteriéru!

Ø x v cm hmotnosť 
kg farba obj. číslo ks/bal. balenie 

€
kus
€

12 
31x95 8

zlatá 10090890 2 109,98 54,99
13 čierna 10075003 2 109,98 54,99

Jednoduchá montáž, doručíme rozložené.

Nástenné držanie  
ENIRO 

1099

Predeľovací stĺpik 
ESANTO

5499
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Svietiaci bar 
AMPELIO, od

93390

   2 roky záruka, CE-označenie

   Vhodné pre žiarivky a LED-žiarovky 
energetickej triedy od A++ po A

    Odolné teplotám od -60 °C do  
+80 °C. Vhodné do exteriéru počas  
celého roka

   Jednoduché na údržbu

Info o produkte

Jednoduchá údržba
Kombinovateľný

Svietiace bary AMPELIO
Z ľahko udržiavateľného a UV-žiareniu odolného polyetylénu. Vyhotovené z jedného kusu, čo umožňuje
ľahkú manipuláciu. Odolné teplotám od -60 °C do +80 °C. Vhodné do exteriéru počas celého roka. Do-
dávame bez žiariviek. Vhodné pre žiarivky a LED-žiarovky energetickej triedy od A++ po A. 2 roky záruka.
Materiál: polyetylén. Odolné voči UV-žiareniu! Vodotesné! Odolné voči vplyvom počasia!

1  rovný 2  okrúhly 3  ľadový bar
š x v x h cm 90x110x80 173x110x75 94x86x48
napätie 230 V 230 V 230 V
žiarovka 25 W 25 W 25 W
objímka E27 E27 E27
hmotnosť kg 27 45 18
farba biela translucentná biela translucentná biela translucentná
kábel 3 m 3 m 3 m
obj. číslo 10082727 10082729 30002497
kus € 1098,90 933,90 438,90

Ľadový bar 
AMPELIO 

43890
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Svietiaci pohár 
SPUMANTO 

25190

Svietiaci stôl LUMINAR
Z ľahko udržiavateľného a UV-rezistentného polyetylénu s 12 mm hrubou 
doskou z bezpečnostného skla. Naplňte vrchnú časť stola ľadovými kockami
a využite ju ako integrovaný chladič na fľaše. Vyhotovený z jedného kusu, to
umožnuje ľahkú manipuláciu. Pre žiarivky a LED-žiarovky energ. triedy od 
A++ po A. 2 roky záruka.
Materiál: polyetylén. Odolný voči UV-žiareniu! Vodotesný! Odolný voči 
vplyvom počasia! Jednoduchá údržba!

6

Ø x v cm 70x120
napätie 230 V
žiarovka 25 W
objímka E27
hmotnosť kg 15
farba biela translucentná
kábel 3 m
obj. číslo 10082604
kus € 449,90

Svietiaci pohár SPUMANTO
Svietiaci pohár je dekoračný objekt a lampa v jednom! Vyhotovený je z polye-
tylénu, je ľahký na čistenie a odolný voči UV-žiareniu. Pozostáva z jedného
kusu. Odolný teplotám od -60 °C do +80 °C. Vhodný do exteriéru počas
celého roka. Dodávame bez žiariviek. Vhodný pre žiarivky a LED-žiarovky
energetickej triedy od A++ po A. 2 roky záruka.
Materiál: polyetylén. Odolný voči UV-žiareniu! Vodotesný! Odolný voči 
vplyvom počasia! Jednoduchá údržba!

4

Ø x v cm 45x75
obsah l 19
napätie 230 V
žiarovka 15 W
objímka E27
hmotnosť kg 7
farba biela translucentná
kábel 3 m
obj. číslo 30002498
kus € 251,90

Odolný voči počasiu
Odolný voči UV-žiareniu

Svietiaci kvetináč  ASTRO
Vyhotovený z jedného kusu, čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Odolný teplotám
od -60 °C do +80 °C. Vhodný do exteriéru počas celého roka. Dodávame bez
žiariviek. Vhodné pre žiarivky a LED-žiarovky energetickej triedy od A++ po A.
Materiál: polyetylén. Odolný voči UV-žiareniu! Vodotesný! Odolný voči 
vplyvom počasia! Jednoduchá údržba! 2 roky záruka!

 5

Ø x v cm 49x83
obsah l 40
napätie 230 V
žiarovka 25 W
objímka E27
hmotnosť kg 7.5
kábel 3 m
obj. číslo 10082668
kus € 251,90

Svietiaci kvetináč 
ASTRO

25190

Svietiaci stôl 
LUMINAR 

44990

Vodotesný
Použiteľný aj ako chladič na fľaše
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Stolička  
TACOMA

7149

Stolička TACOMA
Dizajnová stolička, ktorá spĺňa aj tie najvyššie nároky. Pohodlná stolička s veľkou sedacou plochou a komfortnými podrúčkami z kvalitného výpletu. Sto-
hovateľná do 5 kusov. Pre ešte väčší komfort si môžete doobjednať pasujúce vankúše LINEARES.
Materiál rám: robustný práškovaný hliník. Materiál sedák: textilénový poťah. Materiál opierka: Rope (98 % polypropylén + 2 % polyesterové 
vlákna). Dlhotrvácna! Veľmi pohodlná! Stohovateľná!

š x h x v cm výška sedenia cm výška podrúčok cm hmotnosť kg farba obj. číslo ks/bal. balenie € kus €
1 57x64x73 45 67 3.2 antracitová 30044714 2 142,98 71,49

Táto ponuka je určená predovšetkým pre právnické osoby podnikajúce v oblasti gastronómie. Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Ceny sú platné do 31.12.2020. Všeobecné obchodné 
podmienky nájdete na www.palazzo.sk. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby. * Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok 9:00 až 17:00 hod., piatok 9:00 až 16:00 hod..
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