LORENZO
RÁM: Nosné části z bukového dřeva.
KOMFORT SEDU: Standardně
pružinové jádro, alternativně
PUR pěna nebo studená pěna.
Uveďte prosím typ výplně, jinak je
standardně dodáváno pružinové
jádro.
ZÁDA: Gumové pásy, PUR pěna,
vatové rouno.
NOHY: Vyberte prosím typ nohou
(viz níže).
VÝŠKA SEDÁKU: Dvě výšky sedu,
standardní 46 cm nebo
alternativní 48 cm. Uveďte prosím
vždy výšku sedu, jinak bude
dodána výška sedu 46 cm.
VÍCEBAREVNOST: K dispozici pouze
v jedné barvě. Křeslo a 2sed
(šíře sedáku 61 cm) mají záda
vždy v originálním potahu,
u jiných elementů záda v originál

potahovém materiálu za
příplatek. Prvky bez područek
nebo s 1 područkou pouze jako
spojovací prvek. Nelze objednat
samostatně!
CHARAKTER: Planovatelný variabilní
systém, který kromě standardních
typů nabízí i řadu jednotlivých
funkcí. Jednotlivé typy mohou
být vybaveny buď pevnou, nebo

motorizovanou funkcí TV. To má tu
výhodu, že požadovanou funkcí lze
vybavit pouze oblíbené místo.
KONTRASTNÍ PROŠÍVÁNÍ: Pouze
na přání zákazníka! Kontrastní
prošívání je možné pouze
v béžové nebo hnědé barvě
na všech látkách a kůži. Uveďte
prosím v objednávce, jinak bude
doručen tón v tónu.

Varianty nohou

Chrom

Chromová
černá

Hliníková
válcová

Dřevěná válcová
s kovovým podstavcem
(odstín dle vzorků)

Upozorňujeme, že níže uvedené vlastnosti související s modelem nepředstavují legitimní stížnost. Mezi elementy s funkcemi a bez funkcí
mohou být mírné rozdíly v pohodlí sedu. Vrásnění materiálu patří k neformálnímu zpracování. Různé švy v kůži a látce.
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Funkce sedací soupravy
TV funkce motorizovaná
Nastavení zádové a nožní části, od
klasického sedu po polohu vleže 1 motorem, spouštěné interními dotykovými
senzory (umístěné na boku sedáku).
Ve spojení s elementy úhlový roh,
střední roh, prodloužená pohovka.
Možné pouze ve spojení s nastavitelnou opěrky hlavy.

Systém zásuvek s dalším
USB připojením
Pouze pro jednomístné prvky bez
područek s šířkou sedáku 61, 69, 89 cm.
Je možné pouze ve spojení s funkcí
stolku.

Motorové nastavení sedáku

Mechanické nastavení
opěrky hlavy

Výsuv celého sedáku motorem 1-E.
Spouštění probíhá pomocí interních
dotykových senzorů.

Nastavení hlavové části je
standardně vybaveno polohováním.
Ve spojení s funkcí stolu se vždy
používá upínací šroubení, které je
při vyklopené hlavové části přibližně
o 8 cm nižší než u standardního typu.

Motorové nastavení
opěrky hlavy
Nastavení opěrky hlavy se polohuje
jedním motorem pomocí interních
dotykových senzorů umístěných na
boku sedáku. Motorové nastavení
pouze ve spojení s funkcí TV.

Funkce stolku
Dřevěnou polici lze objednat
v následujících barvách: přírodní,
wenge, černá, dub bianco, olejovaný
dub, bukové jádrové dřevo. Uveďte
prosím vždy odstín moření. Lze
kombinovat pouze s nastavením
opěrky hlavy.

Boční panel
Pro všechny prvky 1sed bez područek,
1sed levý /pravý, 2sed bez područek,
2sed levý/ pravý a u rohů.

Ukázky funkcí modelu

(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)

Nastavení hlavy
manuální typ č.: 0093
motorový typ č.: 0236

Modulární zásuvkový
systém s USB

Modulární zásuvkový systém
funkce za stolem

typ č.: 0299

typ č.: 0132

Fotky jsou použity z jiného modelu.
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Ukázky funkcí modelu

(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)

Funkce područky

Motorová TV funkce

typ č.: 0024

typ č.: 0060

Flexi příčná postel
s kompenzačním dílem

Příčná postel

Úložný prostor

Roh malý

v tech. látce typ č.: 0111
v orig. látce typ č.: 0112
v orig. kůži typ č.: 0174

typ č.: 0008

typ č.: 5045
Lze kombinovat s příčnou postelí

Roh střední

Roh velký

typ č.: 5044
Lze kombinovat s funkcí TV

typ č.: 5040
Lze kombinovat s funkcemi Flexi a TV

Otoman levý / pravý
ve spojení s funkcí příčné
postele

v tech. látce typ č.: 0117
v orig. látce typ č.: 0114
v orig. kůži typ č.: 0175

typ čr.: 8100.QS/ 8300. QS

ve spojení s TV funkcí
typ č.: 8100.TV/8300.TV
Fotky jsou použity z jiného modelu.
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Ukázky funkcí modelu

(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)

Otoman – úložný prostor
(šuplík – zásuvka)
typ č.: 0008

Lenoška levá / pravá
volně stojící
typ č.: 4101/4301

Prodloužená pohovka
levá /pravá ve spojení s funkcí
příčné postele
typ č.: 8141.QS/ 8142.QS

ve spojení s TV funkcí
typ č.: 8141.TV/ 8142. TV

Prodloužená pohovka
úložný prostor
typ č.: 0008

Úložný prostor
typ č.: 0008

Lenoška – motorový
výsuv sedu

Taburet obdélníkový
typ č.: 6029

typ č.: 0140

Boční panel

Křeslo

typ č: 0611/0613

typ č.: 1200

Fotky jsou použity z jiného modelu.
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Příklady kombinací

2,5sed – velký roh – 1sed
ukončovací díl

2sed a 3sed

Otoman – 2,5sed –
prodloužená pohovka

2sed a otoman

2,5sed a lenoška

Fotky jsou použity z jiného modelu.

Sestavy

levý kombinovaný roh – 1sed
bez područek (šíře sedáku
61cm) – 1sed pravý (šíře
sedáku 61cm)

lenoška levá
+ 2sed (šíře
sedáku 69 cm)

Element 1sed bez područek
s ukončovacím dílem vlevo
(šíře sedáku 80cm) – úhlový
roh – 1sed bez područek (šíře
sedáku 80cm) – 1sed pravý
(šíře sedáku 80cm)

175 × 238/244

-

248 × 289/295

Hloubka sedu v cm

-

53

-

Výška sedu v cm

-

46/48

-

Rozměr sestavy v cm
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Rozměry jednotlivých částí

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Křeslo

1sed bez područek
(šíře sedáku 61cm)

1sed bez područek
(šíře sedáku 69cm)

1sed bez područek
(šíře sedáku 80cm)

1sed bez područek
(šíře sedáku 89cm)

1200

1000_61

1000_69

1000_80

1000_89

97 × 81/83x 98

61 × 81/83 × 98

69 × 81/83 × 98

80 × 81/83 × 98

89 × 81/83 × 98

53

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48

46/48

1sed levý
(šíře sedáku 61cm)

1sed pravý
(šíře sedáku 61cm)

1sed levý
(šíře sedáku 69cm)

1sed pravý
(šíře sedáku 69cm)

1100_61

1300_61

1100_69

1300_69

79/85 × 81/83 × 98

79/85 × 81/83 × 98

87/93 × 81/83 × 98

87/93 × 81/83 × 98

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48

1sed levý
(šíře sedáku 80cm)

1sed pravý
(šíře sedáku 80cm)

1sed levý
(šíře sedáku 89cm)

1sed pravý
(šíře sedáku 89cm)

1100_80

1300_80

1100_89

1300_89

98/104 × 81/83 × 98

98/104 × 81/83 × 98

107/113 × 81/83 × 98

107/113 × 81/83 × 98

53

53

53

53

Výška sedu v cm

46/48

46/48

46/48

46/48

Plocha lůžka v cm

-

-

83 x 110

83 x 110

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm

Element 1sed bez
Element 1sed bez
Element 1sed bez
područek s ukončovacím područek s ukončovacím područek s ukončovacím
dílem vlevo (šíře sedáku
dílem vpravo (šíře
dílem vlevo (šíře sedáku
61cm)
sedáku 61cm)
69cm)
Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Element 1sed bez
područek s ukončovacím
dílem vpravo (šíře
sedáku 69cm)

1041_61

1043_61

1041_69

1043_69

120 × 81/83 × 98

120 × 81/83 × 98

128 × 81/83 × 98

128 × 81/83 × 98

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48
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Rozměry jednotlivých částí

Element 1sed
bez područek
s ukončovacím dílem
vlevo (šíře sedáku
80cm)

Element 1sed
bez područek
s ukončovacím dílem
vpravo (šíře sedáku
80cm)

Element 1sed
bez područek
s ukončovacím dílem
vlevo (šíře sedáku
89cm)

Element 1sed
bez područek
s ukončovacím dílem
vpravo (šíře sedáku
89cm)

1041_80

1043_80

1041_89

1043_89

137 × 81/83 × 98

137 × 81/83 × 98

148 × 81/83 × 98

148 × 81/83 × 98

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48

2sed bez područek (šíře
sedáku 61cm)

2sed bez područek (šíře
sedáku 69cm)

2sed bez područek (šíře
sedáku 80cm)

2sed bez područek (šíře
sedáku 89cm)

2000_61

2000_69

2000_80

2000_89

118 × 81/83 × 98

134 × 81/83 × 98

154 × 81/83 × 98

175 × 81/83 × 98

53

53

53

53

Výška sedu v cm

46/48

46/48

46/48

46/48

Plocha lůžka v cm

113x110

129x110

149x110

170x110

2sed levý
(šíře sedáku 61cm)

2sed pravý
(šíře sedáku 61cm)

2sed levý
(šíře sedáku 69cm)

2sed pravý
(šíře sedáku 69cm)

2100_61

2300_61

2100_69

2300_69

136/142 × 81/83 × 98

136/142 × 81/83 × 98

152/158 × 81/83 × 98

152/158 × 81/83 × 98

53

53

53

53

Výška sedu v cm

46/48

46/48

46/48

46/48

Plocha lůžka v cm

-

-

129 × 110

129 × 110

2sed levý
(šíře sedáku 80cm)

2sed pravý
(šíře sedáku 80cm)

2sed levý
(šíře sedáku 89cm)

2sed pravý
(šíře sedáku 89cm)

2100

2300

2100

2300

172/178 × 81/83 × 98

172/178 × 81/83 × 98

193/199 × 81/83 × 98

193/199 × 81/83 × 98

53

53

53

53

Výška sedu v cm

46/48

46/48

46/48

46/48

Plocha lůžka v cm

149 × 110

149 × 110

170 × 110

170 × 110

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
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Rozměry jednotlivých částí

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

2sed
(šíře sedáku 61cm)

2sed
(šíře sedáku 69cm)

2sed
(šíře sedáku 80cm)

2sed
(šíře sedáku 89cm)

2200_61

2200_69

2200_80

2200_89

154/166 × 81/83 × 98

170/182 × 81/83 × 98

190/202 × 81/83 × 98

211/223 × 81/83 × 98

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48

prodloužená pohovka
levá (lze kombinovat
s příčnou postelí)

prodloužená pohovka
pravá (lze kombinovat
s příčnou postelí)

prodloužená pohovka
levá (lze kombinovat
s funkcí TV)

prodloužená pohovka
pravá (lze kombinovat
s funkcí TV)

8141_QRS

8142_QRS

8141_TV

8142_TV

83/89 × 81/83 × 169

83/89 × 81/83 × 169

83/89 × 81/83 × 169

83/89 × 81/83 × 169

123

123

123

123

46/48

46/48

46/48

46/48

lenoška levá volně
stojící

lenoška pravá volně
stojící

boční panel
levý*

boční panel
pravý*

4101

4301

0611

0613

191/197 × 81/83 × 98

191/197 × 81/83 × 98

3 × 64 × 86

3 × 64 × 86

53

53

-----

-----

46/48

46/48

-----

-----

* Boční panel pro všechny prvky 1sed bez područek, 1sed levý / pravý, 2sed bez područek, 2sed levý / pravý a rohy.
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Rozměry jednotlivých částí

malý roh
(lze kombinovat s příčnou
postelí)

střední roh
(lze kombinovat s funkcí TV)

úhlový roh
(lze kombinovat s funkcí flexi
postele a funkcí TV)

5045

5044

5040

97 × 81/83 × 97

100 × 81/83 × 100

111 × 81/83 × 111

Hloubka sedu v cm

-----

-----

-----

Výška sedu v cm

46/48

46/48

46/48

Typ. č.
š/v/h v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

Typ. č.
š/v/h v cm
Hloubka sedu v cm
Výška sedu v cm

levý kombinovaný
roh (lze kombinovat
s příčnou postelí)

pravý kombinovaný
roh (lze kombinovat
s příčnou postelí)

levý kombinovaný
roh (lze kombinovat
s funkcí TV a výsuvným
sedákem)

pravý kombinovaný
roh (lze kombinovat
s funkcí TV a výsuvným
sedákem)

8114_QRS

8314_QRS

8114_TV

8314_TV

175 × 81/83 × 98

175 × 81/83 × 98

175 × 81/83 x 98

175 x 81/83 x 98

53

53

53

53

46/48

46/48

46/48

46/48

Taburet čtvercový

Taburet obdélníkový

6020

6029

65 × 46/48 × 65

120 × 46/48 × 65

----

----

46/48

46/48
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