ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK
ŘÍJEN 2019 – BŘEZEN 2020

MELISSA

Luxusní celočalouněná rohová sedací souprava, rozkládací s úložným prostorem. Maximální komfort
zajišťují měkčené opěrné polštáře
se snímatelným potahem. Pravé/
levé provedení.
Provedení: Kvalitní HR pěna
ložená na vlnovcích sedáků. Šíře
područky 20cm
Masivní nožičky: buk,ořech,silver
Rozměr: š.240 x hl.210 x v.90cm,
v.sedu 45cm
Ložná plocha: 140x200 cm
Provedení: ilustrační foto
+ silver/pravá

24 980,15 490,-

UŠÁK

Velice pohodlné a kvalitní křeslo. Možnost dokoupení podnožky
o rozměru 50x50xv.45cm (2 473 Kč)
Provedení: Bonelová vložka v sedu i opěru, kvalitní HR pěna
Masivní nožičky: natur,ořech,olše
Rozměr: š.100 x v.103 x hl.100 cm, v.sedu 45cm, hl.sedu 55cm
Provedení: Etna 90 + natur

NATUR

OŘECH

OLŠE

NORA

Moderní rozkládací pohovka s ozdobným prošitím určená k trvalému spaní. Snadné rozkládání. Masivní nožičky.
Provedení: Bonelové jádro ložené na vlnovcÍch masivního sedáku,
snímatelný potah opěrných polštářů. Šíře područek 17cm.
Rozměr: š.172 x hl.95 x v.90cm, v. sedu 45cm
Ložná plocha: 138 x 208cm
Provedení: ilustrační foto

8 836,9 550,-

29 689,-

30 998,-

7 954,-

10 605,-

29 689,-

13 424,-

19 262,-

2 650,-

39 050,-

33 400,-

43 163,-

48 450,-

VIKTOR

Systémová sedací souprava se zvýšeným opěrem v.107cm. Rozkládací s možností volby úložného prostoru. Standardní provedení jednosedu a dvojsedu u rohových sestav je bez úložného prostoru. Pravé/
levé provedení. Celočalouněná záda za příplatek.
Provedení: Ergonomicky tvarovaný opěr zad, kvalitní HR pěna
ložená na vlnovcích sedáků.
Provedení: Artwhite – levá

BELLA

Rozkládací pohovka s úložným prostorem určená k trvalému spaní.
Snadné rozkládání pomocí automatu. Možnost volby jádra pro vyšší
zátěž uživatele.
Provedení: Bonelové jádro ložené na lamelový rošt, snímatelný potah opěrných polštářů, volba šíře područek 10cm/15cm
Masivní nožičky: buk, ořech, olše, silver
Rozměr pohovky: š. 215/ 225 x v. 87 x hl. 100 cm, v. sedu 45 cm
Ložná plocha: 150 x 195 cm
Provedení: Orion 08/ Orion 26 + silver

15 250,-

14 144,-

OLIVIE

13 214,-

Moderní rozkládací pohovka s masivními prvky. Variabilita rozkládacích dílů. Možnost volby rozkladu nebo pouze úložných prostorů.
Provedení: Kvalitní HR pěny ložené na vlnovcích sedáků.
Rozměr: š.180 x hl.85 x v.90cm, v. sedu 43cm
Ložná plocha: 150x200cm
Provedení: carlos 12/coco 5
Cena s úložným prostorem: 12 390,Cena 1x úložný prostor a 1x rozklad: 12 800,Cena s rozkladem: 13 214,-

13850,-

ADÉLA

Rozkládací pohovka s úložným prostorem určená k trvalému spaní.
Možnost volby jádra pro vyšší zátěž uživatele.
Masivní nožičky: buk, ořech, olše
Provedení: Kvalitní bonelová matrace, měkčené opěrné polštáře s
PUR vločkami
Rozměr: š.195 x hl.100 x v.95cm, v.sedu 45
BUK
Ložná plocha: 155x195 cm
Provedení: Moric 10/ Malmo 85
OLŠE

OŘECH

10 973,-

11 400,-

28 448,6 179,-

16 090,-

25 977,-

12 810,-

33 600,-

27 920,-

31 365,-

37 996,-

42 389,-

PAULA

Komfortní systémová sedací souprava se zvýšeným opěrem v. 105cm.
Rozkládací s úložným prostorem. Standardní provedení jednosedu
a dvojsedu u rohových sestav je bez úložného prostoru. Pravé/levé
provedení. Celočalouněná záda za příplatek.
Provedení: Kvalitní HR pěna ložená na vlnovcích sedáků.
Provedení: Alfa 110/ Alfa 06

20 633,22 490,-

BELINDA

Elegantní rozkládací sedací souprava menších rozměrů určená
k trvalému spaní. Snadné rozkládání pomocí automatu. Možnost
volby jádra pro vyšší zatížení uživatele. Pravé/levé provedení. Možnost volby šíře područek 10cm/15cm nebo bez područek.
Provedení: Bonelové jádro ložené na lamelový rošt, snímatelný potah opěrných polštářů,
Masivní nožičky: buk, ořech, olše, silver
Rozměry bez područek: š.215 x hl.170 x v.87cm, v.sedu 45cm
Rozměry s područkami 10cm/15cm: š.235/245 x v.87 x hl.170cm, v.sedu 45cm
Ložná plocha: 150 x 215cm
Provedení: Moric 7/ilustrační foto + silver - pravá
BUK

OŘECH

SILVER

OLŠE

EVITA I.

Moderní rohová sedací souprava. Rozkládací s úložným prostorem.
Pravé/levé provedení. Možnost volby typu područek šikmá 25cm/
rovná 15 cm. Součástí sedačky jsou dva polštářky. Možnost objednání výškově stavitelných podhlavníků – nejsou součástí standardního provedení. Boční díl čalouněný potahovou látkou. Celočalouněná záda za příplatek.
Provedení: Kvalitní HR pěna ložená na vlnovcích sedáků.
Rozměr sedačky: š.245/235 x hl.170 x v.85cm, v.sedu 42cm
Rozměr křesla: š. 110/90 x hl.88 x v.85cm
Ložná plocha: 125x190 cm
Provedení: Cosmic 190 – pravá
TYPY PODRUČEK:
Rovná: š. 15 cm
Šikmá š. 25 cm

21 158,22 165,-

13 925,15 350,-

EVITA III.

Moderní rozkládací pohovka. Možnost volby typu područek: šikmá 25cm /
rovná 15cm. Možnost objednání výškově stavitelného podhlavníku. Celočalouněná záda za příplatek.
Rozměr sedačky: š. 245/225 x hl. 90 x v. 85 cm, v. sedu 45 cm
Ložná plocha: 125x195 cm
Provedení: Alfa 18

TYPY PODRUČEK:
Rovná: š. 15 cm
Šikmá š. 25 cm

8 740,9 150,-

DORIS

Komfortní zvýšené lůžko s lamelovým roštem a čely. Pravé/levé
provedení. Kovová nožička, úložný prostor z bílého lamina. Možnost volby typu matrace pro vyšší zatížení uživatele. Standardní
provedení se zdravotní pružinovou matrací BONEL.
Rozměr lůžka: š.210 x hl. 100 x v.82 cm, v.sedu 55cm
Ložná plocha: 90 x 200 cm
Provedení: Basti 4/ Puma 4 - pravá
S matrací SENDVIČ: 9 370,S matrací HR SENDVIČ: 10 605,S matrací ALEX: 11 046,S matrací VISCO: 11 288,-

5 303,6 290,-

11 482,-

6 185,-

6 970,-

OSKAR I

Rozkládací křeslo s úložným prostorem
Rozměr: š.75 x hl.78 x v.85cm,
v.sedu 45cm
Ložná plocha: 75x190 cm
Provedení: Alfa 12/ilustrační foto

5 864,-

• klasická pružinová matrace vyznačující se vysokou
pružností a vzdušností
• výška jádra 16cm
• nosnost 100 kg

PAVLA /

Rozkládací pohovka s úložným prostorem
Rozměr: š.150 x hl.78 x v.85cm, v.sedu 45cm
Ložná plocha: 150x195cm
Provedení: Alaska 09A

4 950,-

5800,-

Rozměr: š. 67 x hl. 83 x v. 104 cm,
v. sedu 43 cm
Odstíny dřeva: buk, ořech
Provedení: Coco 5/ buk

BONEL

12 690,-

5 303,-

6 900,-

DAVID

OSKAR II

TONY

Rozměr: v. 110 x š. 65 x hl. 79,
v. sedu 48 cm
Odstíny dřeva: buk, olše, ořech
Provedení: Coco 2/ buk

SENDVIČ

• 5-ti zónová sendvičová
matrace střední tuhosti
výška jádra 12cm
• nosnost 110 kg

VISCO

5 590,-

JONÁŠ

Rozměr: v. 100 x š. 65 x hl. 70,
v. sedu 43 cm
Odstíny dřeva: buk, olše, ořech
Provedení: ilustrační foto/buk

• luxusní matrace ze studené
pěny měkčí tuhosti
• nosná vrstva z líné paměťové
pěny
• výška jádra 15 cm
• nosnost 120 kg

DORA

Zvýšené jednolůžko s volně loženou matrací
na lamelovém roštu a čelem. Pravé/levé provedení. Úložný prostor z bílého lamina - boční
výklop. Uvedená cena je bez matrace.
Masivní nožičky: buk, ořech, silver
Rozměr: š.205 x hl.95 x v.86cm, v.sedu
s matrací cca 55cm
Ložná plocha: 90x200 cm
Provedení: Paris 2 – pravá
Lůžko s 5 zónovou sendvičovou
matrací SENDVIČ v. 13 cm
(nosnost 110 kg) - potah
Damasko – pevný potah
8 558,- Lůžko s matrací HR SENDVIČ
v. 16cm (nosnost 130 kg)
- potah Trimtex – snímatelný,
pratelný potah na zip
8 715,- Lůžko s matrací ALEX v. 19 cm
(nosnost 120 kg)
- potah Trimtex– snímatelný,
pratelný potah na zip
9 282,- Lůžko s matrací VISCO v. 16 cm
(nosnost 120 kg)
– potah Trimtex – snímatelný,
pratelný potah na zip
7 686,-

Potah Aloe Vera a Greenfirst za příplatek 370,-

HR SENDVIČ

• sendvičová matrace vyšší tuhosti
• nosné profilované vrstvy ze
studené pěny s odvětrávacími
průduchy
• výška jádra 15 cm
• nosnost 130 kg

Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH. Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních změn u
nabízených modelů nábytku beze změny jejich obecného charakteru. Barevné odstíny materiálů
jsou orientační a mohou se lišit od skutečnosti. Rozměry uváděné u čalouněného nábytku mohou
ZELENÁ
mít toleranci +/- 3cm. Cena platí po dobu uvedenou na letáku nebo do vyprodání zásob. Za tiskové
chyby neručíme.

POPIS:

ALEX

• 5-ti zónová matrace střední tuhosti
• jádro je tvořeno ze dvou studených pěn různých tuhostí bez
použití lepidel
• výška jádra 18 cm
• nosnost 120 kg

