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KAMI
KONSTRUKCE: Nosné části 

z bukového dřeva. 

SEDÁK: Vlnité pružiny pokryté plstí, 
pružinové jádro. 

ZÁDA: Vlnité pružiny, evropská kvalitní 
pěna, vatové rouno. 

NOHY: Bukové dřevo v barvách: přírodní, 
olše, třešeň, ořech, černá a dub P43. 

DŘEVĚNÉ A ZDOBNÉ LIŠTY: 
Celočalouněné, plně pokryté 
anebo v dřevěných barvách 
přírodní, olše, třešeň, ořech, černá 
nebo dub P43. Dřevěné lišty jsou 
k dispozici s dekorativními pásy 
anebo bez nich. Dřevěné nohy 
a dřevěné ozdobné lišty mají vždy 
stejnou barvu. 

U rohů a elementů s funkcemi mohou být z konstrukčních důvodů rozdíly v tvrdosti sedu. 
Konstrukcí zapříčiněný rozdíl v tvrdosti sedu se nedá technicky odstranit a není důvodem 
reklamace.

Sestavy Funkce sedací soupravy

Příčná postel
Možné u 3sedu s područkou L/P a jen 
s malým rohovým elementem.

Podélná postel
Možné u 3sedu s 2 područkami 
a 3sedu s područkou L/P. Je možné 
jen s rohovým elementem velkým.

Úložný prostor
Možné u 2sedu s 2 područkami 
a 2sedu s područkou L/P.

KONTRASTNÍ ŠITÍ: Sedačka je 
dostupná i s kontrastními 
švy. Kontrastní šití je možné 
v barvách béžová anebo hnědá. 
Prosíme uvést v objednávce. Bez 
uvedení kontrastního švu, bude 
automaticky dodáno tón v tónu.

VÍCEBAREVNOST: Sedačka je vždy 
jednobarevná. Křeslo a 2sed se 
2 područkami mají záda vždy 
ve stejné kůži/látce. U ostatních 
elementů záda vždy ve stejné 
kůži/látce za příplatek.

3sed levý,  
velký roh  
a 2sed pravý
Rozměr 290 × 240 cm  
Hloubka sedu 56 cm 
Výška sedu 45 cm

3sed, 2sed a křeslo
Hloubka sedu 56 cm 
Výška sedu 45 cm 

3sed a 2 křesla
Hloubka sedu 56 cm 
Výška sedu 45 cm 

Pozor! Při kombinaci 
3sed s podélnou 
postelí a rohový 
element, bude 
zadní část 3sedu 
přesahovat o 10 cm! 
(viz obr.)
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Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.

Rozměry jednotlivých částí

Rohový element malý 
(není možné objednat s 

podélnou postelí)

Rohový element velký 
(není možné objednat s 

příčnou postelí) Taburet
Typ č. 5026 5020 6029

š/v/h v cm 98 × 104 × 98 105 × 104 × 105 58 × 43 × 48

Hloubka sedu v cm 56 56

Výška sedu v cm 45 45

Křeslo 2sed se 2 područkami 
2sed levý 

s područkou
Typ č. 1200 2200 2100

š/v/h v cm 97 × 104 × 98 156 × 104 × 98 135 × 104 × 98

Hloubka sedu v cm 56 56 56

Výška sedu v cm 45 45 45

2sed pravý 
s područkou

3sed se 
2 područkami

3sed levý 
s područkou

3sed pravý 
s područkou

Typ č. 2300 3200 3100 3300

š/v/h v cm 135 × 104 × 98 204 × 104 × 98 185 × 104 × 98 185 × 104 × 98

Hloubka sedu v cm 56 56 56 56

Výška sedu v cm 45 45 45 45

Plocha lůžka, příčná postel LF:192 × 142 LF:192 × 142 LF:192 × 142

Plocha lůžka, podélná postel LF:195 × 110 LF:195 × 110


