
POPIS:POPIS:

Elegantní rohová sedací souprava s kvalitní bonelovou matrací určená
k trvalému spaní. Ani zde nechybí úložný prostor a rozklad, jehož snadné 
použití zajišťuje automatický systém. Lamelové rošty na sedacích plochách 
a měkčené opěrné polštáře zajišťují maximální komfort při sezení i ležení. 
Opěrné polštáře mají snímatelný potah. Za příplatek možnost volby jádra 
pro vyšší zátěž uživatele.
Rozměry sedačky bez područek:  š.215 x hl.170 x v. 87cm, v.sedu 45cm
Rozměry sedačky s područkami 10cm/15cm: š.235/245cm x hl.170 x v. 87cm, 
v.sedu 45cm
Ložná plocha: 150 x 215cm
Provedení: Alfa08/Coco2

BELINDA

UŠÁK

ŘÍJEN 2018 – BŘEZEN 2019

BUK OŘECH OLŠE SILVERTYPY PODRUČEK:
Rovná: š. 15 cm
Rovná š. 10 cm

8 415,-

9 550,-

19 650,-
22 490,-

Čalouněný nábytek

Velice pohodlné a kvalitní křeslo. Vyrobeno dle starých postupů a tradic. Komfort 
sedu je zajištěn použitím kvalitní studené pěny v kombinaci s bonnelovou vlož-
kou. Masivní nožičky.
Možnost dokoupit podnožku o rozměru 50x50 v. 45 cm - 2 355 Kč
Rozměr křesla: š.100 x v.103 x hl.100 cm, v.sedu 45cm, hl.sedu 55cm
Provedení: Etna 90

NATUR OŘECH

Rozkládací pohovka s úložným prostorem s kvalitní bonelovou matrací určená 
k  trvalému spaní. Snadné rozkládání umožňuje použití automatického systé-
mu. Lamelové rošty na ložných plochách a měkčené opěrné polštáře zajišťují 
maximální komfort při sezení i ležení. Opěrné polštáře mají snímatelný potah. 
Možnost volby síly područek 10cm/15cm. Za příplatek možnost volby jádra pro 
vyšší zatěž uživatele.
Rozměr pohovky: š. 215/ 225 x v. 87 x hl. 100 cm, v. sedu 45 cm
Ložná plocha: 150 x 195 cm 
Provedení: Cosmic 190/ Brighton

BELLA

TYPY PODRUČEK:
Rovná: š. 15 cm
Rovná š. 10 cm

13 470,- 15 250,-

OLŠE

BUK OŘECH OLŠE SILVER
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Moderní rozkládací pohovka. Možnost volby typu područek: šikmá 25cm /
rovná 15cm. Možnost objednání výškově stavitelného podhlavníku. Celoča-
louněná záda za příplatek.
Rozměr sedačky: š. 245/225 x hl. 90 x v. 85 cm, v. sedu 42 cm
Ložná plocha: 125x195 cm
Provedení: Etna 41/ Etna 90

12 620,- 13 770,-

EVITA III

Komfortní systémová sedací souprava se zvýšeným opěrem v. 105cm zajišťuje pří-
jemné sezení a kvalitní odpočinek. Použití kvalitních studených pěn zaručuje po-
hodlné sezení a relaxaci. Sedačka je rozkládací s úložným prostorem. Provedení 
jednosedu a dvousedu u velkých rohových sestav je bez úložného prostoru.
Pravé/levé provedení. Celočalouněná záda za příplatek.
Provedení: Alfa 120/ Alfa 08 - pravá

PAULA24 740,-

27 250,-

5 885,-

7 062,-

5 885,- 24 740,-

32 000,- 26 590,- 40 370,-15 325,-

12 200,- 36 187,-

Rohová sedací souprava moderního vzhledu. Možnost volby typu područek 
šikmá 25cm /rovná 15cm. Sedačka je rozkládací s úložným prostorem. Součástí 
sedačky jsou dva polštářky. Pravé/levé provedení. Možnost objednání výškově 
stavitelného podhlavníku. Boční díl čalouněný potahovou látkou. Celočalouněná 
záda za příplatek.
Rozměr sedačky: š. 245/235 x hl. 170 x v. 85 cm, v. sedu 42 cm
Rozměr křesla: š. 110/90 x hl. 88 x v. 85 cm + podhlavník
Ložná plocha: 125x190 cm
Provedení: Carlos 11 - levá

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

EVITA I

20 150,- 22 165,-

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

DAVID

NOVINKA NOVINKA

5 585,-

6 400,-

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

ZVÝŠENÝ SED
KŘESLA

ZVÝŠENÝ SED
KŘESLA

TONY

5 050,-
5 800,-

Rozměr: š. 63 x hl. 76 x v. 90 cm, v. sedu 43 cm
Odstíny dřeva: buk, olše, ořech, třešeň
Provedení: Muna 5/ buk

KŘESLO NÍZKÉ

4 260,-
4 800,-

22 165,-22 165,-22 165,-
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OSKAR  I

Praktické rozkládací křeslo s úložným prostorem vhodné jako přistýlka do 
studentských pokojů nebo komerčních prostor.
Rozměr pohovky: š. 75 x hl. 78 x v. 85 cm, v. sedu 45 cm
Ložná plocha: 75x190 cm
Provedení: Puma 4/ Basti 4

KUBA

Rozkládací pohovka s úložným prostorem vhodná k trvalému spaní. Své mís-
to si určitě najde v menším prostorech či studentských pokojích. Pravé/ levé 
provedení. Pružinová matrace. Za příplatek možnost volby jádra pro vyšší zá-
těž uživatele.
Rozměr: š. 157 x hl. 90 x v. 77 cm, v.sedu 45cm
Ložná plocha: 80x195cm
Provedení: Puma7/ Basti3 - pravá

7 650,-

5 890,-

8 420,-

6 470,-

Moderní, praktická a velice pohodlná rozkládací pohovka s masivními prvky 
a kvalitními HR pěnami loženými na vlnovcích sedáku.  U pohovky lze rozložit 
každé  lůžko zvlášť. Možnost volby rozkladu nebo pouze úložných prostorů.
Rozměry: š.180 x hl. 85 x v. 90cm, v.sedu 43cm
Ložná plocha: 150x200cm
Provedení: COCO 2
Cena pohovky s úložným prostorem: 11 800 Kč
Cena pohovky 1x úložný prostor a 1x rozklad: 12 190 Kč
Cena pohovky s rozkladem: 12 585 Kč

OLIVIE
12 585,-

13 850,-

Praktická rozkládací pohovka s úložným prostorem vhodná k trvalému spaní 
s kvalitní benelovou matrací. Tři opěrné polštáře zajišťují příjemný odpočinek. 
Za příplatek možnost volby jádra pro vyšší zatěž uživatele. Masivní nožničky 
v provedení buk, ořech, olše.

Rozměr pohovky: š. 195 x hl. 100 x v. 95 cm, v. sedu 45 cm
Ložná plocha: 155x195 cm
Provedení: Moric 4/Art White

 š. 195 x hl. 100 x v. 95 cm, v. sedu 45 cm

10 450,- 11 400,- ADÉLA

BUK OŘECH OLŠE

Sedací souprava klasického vzhledu se zvýšeným opěrem v. 107cm. Maximální 
komfort při odpočinku zajišťuje ergonomicky tvarovaný opěr zad a pohodlné 
sezení je zaručeno použitím kvalitních studených pěn v sedácích. V kombinaci
s polohovacím relaxačním křeslem tvoří sedačka hezký kousek nábytku v obý-
vacím pokoji. 
Sedačka je rozkládací s možností úložného prostoru. Standardní provedení 
jednosedu a dvojsedu u rohových sestav je bez úložného prostoru. Pravé/levé 
provedení. U trojsedu možnost čalouněných zad za příplatek.
Provedení: Kreta5

VIKTOR18 345,-
19 850,-

10 100,-

11 150,-

7 575,-
8 490,-

7 575,-

18 345,-

10 100,-

2 525,-

28 275,-

37 190,-

12 785,-

31 810,-
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PAVLA / ZELENÁ POPIS:

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

Prodejce

BONEL
• klasická pružinová matrace 

vyznačující se vysokou 
pružností a vzdušností 

• výška jádra 16cm
• nosnost 100 kg

SENDVIČ
• 5-ti zónová sendvičová 

matrace střední tuhosti 
výška jádra 12cm

• nosnost 110 kg

VISCO
•  luxusní matrace ze studené 

pěny měkčí tuhosti
• nosná vrstva z líné paměťové 

pěny
• výška jádra 15 cm
• nosnost 120 kg

HR SENDVIČ 
• sendvičová matrace vyšší tuhosti
• nosné profilované vrstvy ze 

studené pěny s odvětrávacími 
průduchy

• výška jádra 15 cm
• nosnost 130 kg

ALEX 
• 5-ti zónová matrace střední tuhosti
• jádro je tvořeno ze dvou stu-

dených pěn různých tuhostí 
bez použití lepidel

• výška jádra 18 cm
• nosnost 120 kg

DORIS 8 325,-

Velice komfortní zvýšené jednolůžko s lamelovým roštem a čely pravé/levé 
provedení. Kovová nožička, úložný prostor z bílého lamina. Standardní pro-
vedení se zdravotní pružinovou matrací BONEL. Možnost volby typu matrace 
dle váhového zatížení. 
Rozměr lůžka:  š. 210 x hl. 100 x v. 82 cm, v. sedu 55 cm 
Ložná plocha: 90 x 200 cm
Provedení: Capitals1/Etna25 - pravá

8 925,- s matrací SENDVIČ
10 100,- s matrací HR SENDVIČ
10 520,- s matrací ALEX
10 750,- s matrací VISCO

9 150,-

Zvýšené jednolůžko s volně loženou matrací na lamelovém roštu  a čelem 
pravé/levé provedení. Úložný prostor z bílého lamina- boční výklop. Nožičky 
z masivu buk, ořech, silver.  Cena bez matrace.
Rozměr lůžka: š. 205 x hl. 95 x v. 86 cm, v.sedu s matrací cca 55 cm  
Ložná plocha: 90 x 200 cm
Provedení: Paris2-pravá

7 320,- Lůžko s 5 zónovou sendvičovou matrací SENDVIČ v. 13 cm 
             (nosnost 110 kg) - potah Damasko – pevný potah
8 150,- Lůžko s matrací HR SENDVIČ v. 16cm (nosnost 130 kg) 
             - potah Trimtex – snímatelný, pratelný potah na zip 
8 300,- Lůžko s matrací ALEX v. 19 cm (nosnost 120 kg) 
             - potah Trimtex– snímatelný, pratelný potah na zip
8 840,- Lůžko s matrací VISCO v. 16 cm (nosnost 120 kg) 
             - potah Trimtex  – snímatelný, pratelný potah na zip
Potah Aloe Vera a Greenfirst za příplatek 350,-

5 050,-

BUK OŘECH SILVER

5 750,-

10 925,-

Luxusní zvýšené čalouněné dvojlůžko s volně loženými matracemi a s 
elegantními masivními prvky na zadním čele a přední části lůžka. V základní 
ceně je rošt s výklopem s 16 lamelami. Za příplatek možno zvolit jiný typ 
roštu. Nožičky buk, ořech. Cena bez matrací.
Rozměr lůžka: š.206 x d.208 x v.105cm, v.sedu s matrací 55cm
Ložná plocha: 180x200cm
Provedení: Mirracle 9/buk

15 465,- Lůžko s 5 zónovou sendvičovou matrací SENDVIČ v. 13 cm 
             (nosnost 110 kg) - potah Damasko – pevný potah
17 125,- Lůžko s matrací HR SENDVIČ v. 16cm (nosnost 130 kg) 
             - potah Trimtex – snímatelný, pratelný potah na zip 
17 425,- Lůžko s matrací ALEX v. 19 cm (nosnost 120 kg) 
             - potah Trimtex– snímatelný, pratelný potah na zip
18 505,- Lůžko s matrací VISCO v. 16 cm (nosnost 120 kg) 
             - potah Trimtex  – snímatelný, pratelný potah na zip
Potah Aloe Vera a Greenfirst za příplatek 350,-

VANESA
12 020,-

DORA
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