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split  bloom



 Gradient 

Přemýšlel jsem nad tím, co 
můžu dát židli kromě jejího 
tvaru. Arik Levy

 
Východ slunce, stmívání, 
barevné listy stromů, hladina 
moře… Gradient v přírodě 
vytváří fascinující hry barev. 
Vystihnout tuto přirozenou 
paletu odstínů na produkt, 
celodřevěnou židli, však není 
snadné. Proto je každý kus 
vznikající technikou ručního 
nástřiku originálem, vytvořeným 
zkušenýma lidskýma rukama. 



Lounge křeslo Split /  
Stolky Bloom central

Křeslo Split

Stůl Bloom / Židle Split

Barová židle Split /  
Stolek Bloom central

 Kolekce Split 

Kolekce Split propojuje více než 
150 let starou technologii se 
současným designem. Základ 
tvoří ručně ohýbaný rozštěp 
masivního dřeva, který je poprvé 
u sedacího nábytku designovým 
a zároveň funkčním prvkem – 
 vytváří podpěru sedáku 
i opěradlové části zároveň. Ta je 
elegantně zasunutá za sedadlo, 
také vytvořené z masivního dře-
va. Kromě čalounění nabízíme 
také provedení v jasanu, na nějž 
lze ručním nástřikem aplikovat 
barevný gradient. 

Jasanové dřevo má bílou až na-
žloutlou barvu, běl je smetanově 
bílá a naopak jádro tmavohnědé. 
Výrazné letokruhy vytvářejí 
krásnou kresbu, která se dříve 
uplatňovala při intarzii. Dřevo je 
pevné, tvrdé, houževnaté a velmi 
pružné, proto se výborně hodí 
na výrobu lyží, saní, sportovního 
nářadí, madel, ale i nábytku.

Židle Split – B501/G 
Gradient turquoise

Židle Split – B502/G 
Gradient green

Židle Split – B503/G 
Gradient grey



Křeslo a židle Split 

Lounge křeslo Split /  
Stolek Bloom central

Stůl Bloom /  
Židle Split – detail

Stůl Bloom /  
Židle Split – detail

Stůl Bloom / Židle Split

Barová židle Split / 
Židle Split / Lounge 
křeslo Split 

Kolekce Bloom 

Kolekce Bloom využívá techno-
logii ohýbání dřeva a převádí ji 
do rozvětvené podnože. Oproti 
řadě Split ale jednotlivé části 
nevycházejí z jednoho kusu. 
Tři, nebo čtyři masivní hranolky 
ohýbáme každý zvlášť. Jejich 
spojením pak vzniká tvar připo-
mínající rozštípnutý kus kmene 
či kvetoucí rostlinu. 

Plát stolu Bloom je v každém 
rohu držen třemi hranolky, 
které se větví ze společného 
základu. Absence lubu zaručuje 
pohodlné zasunutí také křesel 
s područkami. Stůl je k dispozici 
ve třech různých velikostech, 
mezi kterými nechybí ani čtver-
cové provedení, vhodné třeba 
pro kancelářské prostory. 

Řada stolků zahrnuje pět variant 
provedení ve výšce od 30 do 
105 centimetrů. Využití jim pro-
to najdete jak v domácnostech, 
tak i restauracích či barech. 
U vrchního plátu je možné 
vybírat z kulatého či hranatých 
tvarů. Podnož je vytvořena ze 
čtyř ohýbaných hranolků, které 
se štěpí pod masivním plátem.



jasan buk

311 371 sedadlo masiv 7 611,57 6 107,44 příplatek – samozhášivá pur pěna 181,82

313 371 čalounění standard 9 000,00 7 504,13 příplatek – barvy extra – buk 570,25

313 371 čalounění luxus 9 181,82 7 677,69 příplatek – barvy pigmentové – buk 1 016,53

313 371 čalounění luxus + 9 280,99 7 776,86 — —

313 371 čalounění exclusive 9 413,22 7 917,36 spotřeba látky 0,529 m  

313 371 čalounění kůže 9 826,45 8 322,31 spotřeba kůže 1,323 m2

313 371 čalounění superior 10 066,12 8 561,98 objem 0,225 m3

313 371 čalounění materiálem zákazníka 8 933,88 7 429,75 balení 2 ks  

jasan buk

361 374 sedadlo masiv — — příplatek – samozhášivá pur pěna 942,15

363 374 čalounění standard 13 165,29 12 735,54 příplatek – barvy extra – buk 140,50

363 374 čalounění luxus 14 107,44 13 677,69 příplatek – barvy pigmentové – buk 214,88

363 374 čalounění luxus + 14 586,78 14 157,02 — —

363 374 čalounění exclusive 15 355,37 14 925,62 spotřeba látky 2,830 m  

363 374 čalounění kůže 17 545,45 17 115,70 spotřeba kůže 7,076 m2

363 374 čalounění superior 18 809,92 18 380,17 objem 0,432 m3

363 374 čalounění materiálem zákazníka 12 760,33 12 330,58 balení 1 ks  

barová židle Split 372  stůl Bloom 719  

židle Split 371  lounge křeslo Split 374  

židlové křeslo Split 373  stůl Bloom central 271  

jasan buk

311 372 sedadlo masiv 10 719,01 8 000,00 příplatek – samozhášivá pur pěna 157,02

313 372 čalounění standard 12 008,26 9 289,26 příplatek – barvy extra – buk 677,69

313 372 čalounění luxus 12 165,29 9 446,28 příplatek – barvy pigmentové – buk 1 206,61

313 372 čalounění luxus + 12 247,93 9 528,93 — —

313 372 čalounění exclusive 12 371,90 9 652,89 spotřeba látky 0,468 m  

313 372 čalounění kůže 12 735,54 10 016,53 spotřeba kůže 1,169 m2

313 372 čalounění superior 12 950,41 10 231,40 objem 0,310 m3

313 372 čalounění materiálem zákazníka 11 942,15 9 223,14 balení 1 ks  

rozměr (cm) 90 × 200 100 × 240 140 × 140

4DC 719 plát dýha + hrana dýha – buk 20 338,84 22 132,23 20 561,98

4DC 719 plát dýha + hrana dýha – dub 27 173,55 29 966,94 27 842,98

příplatek – barvy antikové – buk 2 545,45 3 239,67 2 735,54

příplatek – barvy B20, B21 – buk 2 545,45 3 239,67 2 735,54

příplatek – barvy pigmentové – buk 4 900,83 6 239,67 5 256,20

příplatek – barva B20 – dub 2 545,45 3 239,67 2 735,54

příplatek – barvy pigmentové – dub 4 900,83 6 239,67 5 256,20

hmotnost 46,00 kg 57,50 kg 49,00 kg

objem 0,321 m3 0,379 m3 0,336 m3

rozměr (cm) 70 × 70 80 × 80

4M6 271 plát masiv – buk, základna černá 10 966,94 11 867,77

4M6 271 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 12 272,73 13 173,55

4M6 271 plát masiv – dub, základna černá 14 041,32 15 057,85

4M6 271 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 15 347,11 16 355,37

příplatek – barvy antikové – buk 942,15 1 115,70

příplatek – barva B20 – dub 942,15 1 115,70

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 809,92 2 140,50

hmotnost 32,00 kg 34,00 kg

objem 0,374 m3 0,387 m3

jasan buk

321 373 sedadlo masiv — — příplatek – samozhášivá pur pěna 818,18

323 373 čalounění standard 11 628,10 10 818,18 příplatek – barvy extra – buk 223,14

323 373 čalounění luxus 12 454,55 11 644,63 příplatek – barvy pigmentové – buk 438,02

323 373 čalounění luxus + 12 876,03 12 057,85 — —

323 373 čalounění exclusive 13 545,45 12 735,54 spotřeba látky 2,484 m  

323 373 čalounění kůže 15 471,07 14 661,16 spotřeba kůže 6,210 m2

323 373 čalounění superior 16 578,51 15 768,60 objem 0,414 m3

323 373 čalounění materiálem zákazníka 11 272,73 10 462,81 balení 1 ks  

tloušťka plátu 35 mm

výška stolu 75 cm, tloušťka plátu 28 mm

Ceny jsou v Kč (bez DPH)Ceny jsou v Kč (bez DPH)

vysoká, nízká výška



stůl Bloom central 273  

stůl Bloom central 272  

stůl Bloom central 274  

stůl Bloom central 276  

stůl Bloom central 275  

stůl Bloom central 277  

rozměr (cm) Ø 90

4M6 277 plát masiv – buk, základna černá 12 652,89

4M6 277 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 13 958,68

4M6 277 plát masiv – dub, základna černá 16 355,37

4M6 277 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 17 661,16

příplatek – barvy antikové – buk 1 066,12

příplatek – barva B20 – dub 1 066,12

příplatek – barvy pigmentové – dub 2 041,32

hmotnost 26,00 kg

objem 0,210 m3

výška stolu 75 cm, tloušťka plátu 28 mm výška stolu 50 cm, tloušťka plátu 28 mm

výška stolu 75 cm, tloušťka plátu 28 mm výška stolu 40 cm, tloušťka plátu 28 mm

výška stolu 75 cm, tloušťka plátu 28 mm výška stolu 30 cm, tloušťka plátu 28 mm

rozměr (cm) Ø 70

4M6 272 plát masiv – buk, základna černá 10 966,94

4M6 272 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 12 272,73

4M6 272 plát masiv – dub, základna černá 14 041,32

4M6 272 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 15 347,11

příplatek – barvy antikové – buk 818,18

příplatek – barva B20 – dub 818,18

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 578,51

hmotnost 31,00 kg

objem 0,374 m3

rozměr (cm) Ø 60

4M6 273 plát masiv – buk, základna černá 9 867,77

4M6 273 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 10 834,71

4M6 273 plát masiv – dub, základna černá 13 049,59

4M6 273 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 14 024,79

příplatek – barvy antikové – buk 702,48

příplatek – barva B20 – dub 702,48

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 355,37

hmotnost 20,00 kg

objem 0,255 m3

rozměr (cm) 60 × 60

4M6 274 plát masiv – buk, základna černá 9 933,88

4M6 274 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 10 958,68

4M6 274 plát masiv – dub, základna černá 13 123,97

4M6 274 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 14 148,76

příplatek – barvy antikové – buk 793,39

příplatek – barva B20 – dub 793,39

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 528,93

hmotnost 24,00 kg

objem 0,302 m3

rozměr (cm) Ø 55

4M6 275 plát masiv – buk, základna černá 9 446,28

4M6 275 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 10 280,99

4M6 275 plát masiv – dub, základna černá 12 636,36

4M6 275 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 13 462,81

příplatek – barvy antikové – buk 628,10

příplatek – barva B20 – dub 628,10

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 198,35

hmotnost 16,40 kg

objem 0,153 m3

rozměr (cm) Ø 70

4M6 276 plát masiv – buk, základna černá 10 322,31

4M6 276 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 11 297,52

4M6 276 plát masiv – dub, základna černá 13 404,96

4M6 276 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 14 371,90

příplatek – barvy antikové – buk 776,86

příplatek – barva B20 – dub 776,86

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 495,87

hmotnost 20,50 kg

objem 0,166 m3

Ceny jsou v Kč (bez DPH)Ceny jsou v Kč (bez DPH)
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stůl Bloom central 279  

stůl Bloom central 278  

rozměr (cm) 60 × 60

4M6 278 plát masiv – buk, základna černá 10 231,40

4M6 278 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 11 256,20

4M6 278 plát masiv – dub, základna černá 13 570,25

4M6 278 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 14 595,04

příplatek – barvy antikové – buk 884,30

příplatek – barva B20 – dub 884,30

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 694,21

hmotnost 24,00 kg

objem 0,406 m3

rozměr (cm) Ø 60

4M6 279 plát masiv – buk, základna černá 10 231,40

4M6 279 plát masiv – buk, základna nerez Satinato 11 256,20

4M6 279 plát masiv – dub, základna černá 13 570,25

4M6 279 plát masiv – dub, základna nerez Satinato 14 595,04

příplatek – barvy antikové – buk 793,39

příplatek – barva B20 – dub 793,39

příplatek – barvy pigmentové – dub 1 528,93

hmotnost 23,10 kg

objem 0,406 m3

Cena výrobku a příplatky
Uvedené ceny jsou v Kč bez 
DPH. Ceny zahrnují povrchové 
dokončení standardními bar-
vami a libovolný druh kluzáku. 
Příplatky se připočítávají k dané 
cenové skupině podle provedení 
výrobku. Pokud je příplatkové 
provedení již zahrnuto v ceně, 
je místo výše příplatku uveden 
zástupný symbol *. Ceny neza-
hrnují náklady na dopravné při 
dodání z centrály nebo prodejen 
TON k zákazníkovi.

Spotřeba látky a koženky
Spotřeba je uvedená v běžných 
metrech na 1 výrobek a je počí-
tána pro šíři materiálu 1,4 m při 
objednávce nad 10 kusů.

Spotřeba kůže
Spotřeba na 1 výrobek je uve-
dena v m2.

!  Výrobce si vyhrazuje právo 
na změnu technologie čalounění 
u křesla a lounge křesla Split 
v souvislosti s odlišnými 

vlastnostmi čalounických 
materiálů (tažnost, průběh 
vláken apod.).

Objem
Objem v m3 orientačně uvádí 
průměrnou kubaturu kartonu 
potřebnou na 1 kus výrobku 
v ložném prostoru dopravního 
prostředku.

Balení
Sortiment sedacího nábytku 
a příslušenství dodávaný ve 

smontovaném stavu je zabalen 
v papírových kartonech. 
Výrobky jsou uvnitř kartonu 
chráněny zpravidla ještě 
bublinkovou folií. Stoly jsou 
uloženy v demontovaném 
stavu v papírových kartonech. 
Jednotlivé části jsou chráněny 
polyuretanovou pěnou. Pokud 
je výrobek zaslán zpět do 
TON a.s. k případné reklamaci 
apod., musí být zabalen stejným 
způsobem, jakým byl z TON a.s. 
expedován. Závady způsobené 

během přepravy z důvodu 
nedostatečné ochrany nemusí 
být v reklamačním řízení 
uznány!

Platnost ceníku
Ceník ve formě tištěné nebo 
elektronické je platný do 
31. 12. 2015.

výška stolu 105 cm, tloušťka plátu 28 mm

výška stolu 105 cm, tloušťka plátu 28 mm

Ceny jsou v Kč (bez DPH)

jasan

buk

dub



TON a.s.
Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
TeL:  

+420 573 325 111
+420 573 325 464
Fax:  

+420 573 378 261
e-MaIL:  

info@ton.cz
weB:  

www.ton.cz

area Sales Managers CZ
Kraje:

Jihomoravský, Pardubický  
a Vysočina
TeL:

+420 725 278 177
Kraje:

Ústecký, Liberecký, 
Královéhradecký, Středočeský, 
Praha 1–5, 9, 10, 13–21
TeL:

+420 733 619 547
Kraje:

Jihočeský, Karlovarský,  
Plzeňský, Středočeský-jih,  
Praha 6–8, 11, 12, 22
TeL:

+420 725 278 277
Kraje:

kraje Moravskoslezský,  
Olomoucký a Zlínský
TeL:

+420 725 521 451


