
AURORA



TROJSED / ROZKLAD

AURORA

TROJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

TROJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

CL LEVÁ - PRAVÁ
(PRODLOUŽENÝ SEDÁK)

TABURET TABURET

KŘESLO TERMINALE / ÚP 
LEVÁ - PRAVÁ 

DVOJSED / ROZKLAD

DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

DVOJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

KŘESLO 

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO BEZ PODRUČEK

ROHOVÝ DÍL KULATÝ

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1.kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm,
2.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou  
5 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové nohy.

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Rozkládací mechanismus (lůžko) je možný 
ve verzích trojsed, trojsed s jednou područkou, 
trojsed bez područky, dvojsed, dvojsed s jed-
nou područkou, dvojsed bez područky. Součás-
tí obou variant je matrace o výšce 6cm.
• Dřevěný nebo elektricky svařovaný rošt  
u rozkládacího mechanismu. 
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.
• Vestavěné lůžko není vhodné na každoden-
ní spaní.
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87 cm

57 cm

119 cm

142 cm

112 cm

174 cm

197 cm

167 cm

88 cm

130 cm

75 cm 62 cm 62 cm 95 cm

47 cm

116 cm

229 cm

95 cm
95 cm

116 cm
95 cm

95 cm
95 cm

95 cm

95 cm
95 cm

155 cm

95 cm

60 cm

62 cm

43 cm

92 cm

95 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM



BORIS



TROJSED MAX

BORISTROJSED MAX S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ 
/ ROZKLAD

TROJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ 
/ ROZKLAD

TROJSED MAX 
BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

TROJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

CL / ÚP
LEVÁ - PRAVÁ

CL MAX / ÚP
LEVÁ - PRAVÁ

DVOJSEDTROJSED

DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU 
LEVÁ / PRAVÁ 

DVOJSED 
BEZ PODRUČEK 

KŘESLO 

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU
LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU MAX
LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO 
BEZ PODRUČEK

KŘESLO MAX
BEZ PODRUČEK

ROHOVÝ DÍL
KULATÝ

ROHOVÝ DÍL
HRANATÝ
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85 cm

100 cm

55 cm

75 cm

108 cm

135 cm

110 cm

160 cm200 cm

190 cm 178 cm

170 cm 155 cm

81 cm 100 cm

97 cm

101 cm

101 cm

215 cm

97 cm
97 cm

97 cm
97 cm

101 cm
101 cm

97 cm

97 cm
97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

97 cm

160 cm

160 cm

93 cm

97 cm

KŘESLO TERMINALE / 
ÚP, LEVÁ - PRAVÁ

130 cm

97 cm

POTAH Sedací soupravu lze po-
táhnout:
• Látka nebo mikrofibra
• Hovězí kůže: 
1.kategorie-tloušťka 0,9 – 1,0 mm,
2.kategorie-tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3.kategorie-tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu ka-
ždého z potahů je nutno vidět 
technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktu-
ry područek, sedáků a zádových 
opěráků v oblasti beder je pro-
váděna z molitanu (PUR pěny) 
o různé tuhosti. Zádové opěráky 
pod hlavou jsou plněny polštáři 
s dutým. Celý molitan je pokryt 
rounem o tloušťce 3,5cm.  

STRUKTURA Základ sedací sou-
pravy tvoří dřevěná kostra a na 
některé její části je použita jem-
ná dřevotříska, spojovací částí je 
smrk, hrubá dřevotříska, OSB a 
čalounické popruhy.

NOHY Tento model je standardně 
doplněn o dřevěné nohy z tvrdé-
ho dřeva s výškou 5 cm. Na výběr 
jsou tři barevné provedení. Tento 
model nabízí možnost i jejich zá-
měny za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava 
umožňuje různé modifikace při 
její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Rozkládací mechanismus (lůžko) 
je možný ve verzích trojsed, troj-
sed s jednou područkou, trojsed 
bez područky, dvojsed, dvojsed 
s jednou područkou, dvojsed bez 
područky. Součástí obou variant je 
matrace o výšce 6cm.
• Úložný prostor lze vložit do ver-
ze prodloužený sedák a prodlou-
žený sedák MAX
• Rohový díl kulatý nebo os-
trý(pravý úhel) 
• Záměna dřevěných noh za ko-
vové nohy.
• Vestavěné lůžko není vhodné 
na každodenní spaní.

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

45 cm



CALIFORNIA



TROJSED MAX TROJSED ZÁHLAVNÍK

TROJSED MAX S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ / 

TROJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ / 

CALIFORNIA

DVOJSED DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO 
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100 cm160 cm 140 cm

85 cm

45 cm

220 cm 200 cm

38 cm

200 cm 180 cm

85 cm

85 cm

85 cm

90 cm

85 cm

85 cm

13 cm

85 cm

85 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU 
LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO MAX 
S JEDNOU 
PODRUČKOU 
LEVÁ / PRAVÁ

80 cm

100 cm

85 cm
85 cm

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o kovové nohy s výškou 10 cm. Tento model 
nabízí možnost i jejich záměny za dřevěné.

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Každý model lze doplnit posuvnými opěrka-
mi pod hlavu.
• Záměna kovových noh za dřevěné nohy.



CAROLINA



CAROLINA
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94 cm

45 cm

210 cm

100 cm

94 cm

TROJSED / ROZKLAD

DVOJSED / ROZKLAD

KŘESLO 

110 cm

160 cm

210 cm

94 cm
94 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
10 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení.  
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Rozkládací mechanismus (lůžko) je možný 
ve verzích trojsed a dvojsed. Součástí těchto 
variant je matrace o výšce 6cm.
• Dřevěný nebo svařovaný rošt a součástí 
obou variant je matrace o výšce 6cm.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.
• Vestavěné lůžko není vhodné na každoden-
ní spaní.



FABO



FABO
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97 cm

45 cm

195 cm

93 cm

97 cm

TROJSED

DVOJSED

KŘESLO 

100 cm

145 cm

97 cm
97 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn 
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
5 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.



FANTASIA



FANTASIA
POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1.kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny). Molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB, čalounické 

popruhy a vestavěný železný rozkládací me-
chanismus lůžka.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o kovové nohy s výškou 5 cm. Tento model 
nabízí možnost i jejich záměny za dřevěné. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Každý model lze doplnit pevnými opěrkami 
pod hlavu.
• Změna tuhosti sedáků 
• Výběr pružinové nebo polyuretanové matra-
ce. Součástí obou variant je matrace o výšce 
13cm, které jsou vhodné na každodenní spaní.
• Záměna kovových noh za dřevěné nohy.
• Výběr  ze dvou variant područek š. 35cm, 
š.20cm
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99 cm

45 cm

85 cm

99 cm

99 cm

99 cm

TROJSED / ROZKLAD

VARIANTY PODRUČEK

DVOJSED / ROZKLAD

KŘESLO  / ROZKLAD

TABURET TABURET

75 cm 62 cm

220 cm

140X190 cm

20 cm 35 cm
standard

110X190 cm

90X190 cm

190 cm

160 cm

62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

ZÁHLAVNÍK

50 cm

19  cm



FLORIDA



FLORIDA
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90 cm

45 cm

200 cm

98 cm

90 cm

TROJSED

DVOJSED

KŘESLO 

100 cm

155 cm

90 cm
90 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 

je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
10 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení.  
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.



ITALIA



ITALIA
POTAH Křeslo lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
  1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
  2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
  3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
Pro charakteristiku a údržbu každého z potahů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Molitan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvoří dřevěná kostra a na některé její části je použita 
jemná dřevotříska, spojovací částí je smrk, hrubá dřevotříska OSB.

NOHY Tento model je standardně doplněn o dřevěné nohy s výškou 18 cm.

POZNÁMKA 
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80 cm

47 cm

80 cm

KŘESLO 

80 cm

80 cm



JENNIFER



JENNIFER
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95 cm

45 cm

205 cm

93 cm

95 cm

TROJSED / ROZKLAD

DVOJSED / ROZKLAD

KŘESLO 

107 cm

160 cm

95 cm
95 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 

je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn 
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
5 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Rozkládací mechanismus (lůžko) je možné 
ve verzích trojsed a dvojsed. Součástí těch-
to variant je matrace o výšce 10cm, která je 
vhodná na každodenní spaní.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.



LUNA



LUNA
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TABURET / ROZKLAD

105 cm

Plocha na spaní 187 x 72 cm

77 cm
 

105 cm

45 cm

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1.kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3.kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Sedák taburetu je tvořen z molitanu 
(PUR pěny). Celý taburet a sedák je pokryt 
rounem o tloušťce 3,5cm.  

STRUKTURA Základ taburetu tvoří dřevěná 
kostra a na některé její části je použita jemná 
dřevotříska, spojovací částí je smrk, hrubá dře-
votříska OSB. Ve variantě s lůžkem je součástí 
kostry i železný rozkládací mechanismus.

NOHY Tento model taburetu je standardně 
doplněn o kovové nohy s výškou 5cm. Ten-
to model nabízí možnost i jejich záměny za 
dřevěné.  

POZNÁMKA Tento taburet umožňuje různé 
modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků 
• Vestavěný rozkládací mechanismus (lůžko). 
Součástí je matrace o výšce 6cm.
• Dřevěný nebo svařovaný rošt a součástí 
obou variant je matrace o výšce 6cm.
• Úložný prostor bez lůžka.
• Vestavěné lůžko není vhodné na každoden-
ní spaní.
• Záměna kovových noh za dřevěné nohy.



MARCO



TROJSED

MARCO

TROJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

TROJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

ROHOVÝ DÍL

DVOJSED

DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

DVOJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

KŘESLO 

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ / PRAVÁ

KŘESLO BEZ PODRUČEK

ROH S TERMINÁLEM / ÚP
LEVÁ - PRAVÁ

KŘESLO S TERMINÁLEM / ÚP, 
LEVÁ - PRAVÁ
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80 cm

65 cm

95 cm

140 cm

125 cm

155 cm

190 cm

175 cm

84 cm

84 cm

45 cm

212 cm 132 cm

205 cm

84 cm
84 cm

84 cm

84 cm
84 cm

84 cm
84 cm

84 cm

84 cm
84 cm

84 cm

91 cm

84 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o kovové nohy s výškou 15 cm. Tento model 
nabízí možnost i jejich záměny za dřevěné.

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Úložný prostor lze vložit do verze prodlou-
žený rohový díl.
• Změna členitosti sedáků u verze trojsed.  
Z tří sedáků na dva sedáky (trojsed s dvěma 
sedáky)
• Každý model lze doplnit posuvnými opěrka-
mi pod hlavu.

ZÁHLAVNÍK

38 cm

13 cm



MONTANA



MONTANA
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90 cm

45 cm

210 cm

94 cm

90 cm

TROJSED

DVOJSED

KŘESLO 

110 cm

160 cm

90 cm
90 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
10 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení.  
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.



NEVADA



NEVADA
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100 cm

45 cm

210 cm

96 cm

100 cm

TROJSED

DVOJSED

KŘESLO 

120 cm

175 cm

100 cm
100 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn 
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
5 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.



RIO



RIO
POTAH Relaxační lehátko lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
  1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
  2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
  3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z potahů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury lehátka je prováděna z molitanu (PUR pěny) o různé 
tuhosti. Celý molitan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvoří dřevěná kostra a na některé její části je použita 
jemná dřevotříska, spojovací částí je smrk, hrubá dřevotříska OSB a železná konstrukce.

NOHY Tento model je standardně doplněn kovovou nohou.

POZNÁMKA 
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170 cm

85 cm

KŘESLO 

60 cm

170 cm



SARABANDA



SARABANDA
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95 cm

45 cm

92 cm

TROJSED / ROZKLAD

TROJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

TROJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

CL / ÚP, PRAVÁ - LEVÁ
(PRODLOUŽENÝ SEDÁK)

TABURET TABURET

KŘESLO TERMINALE / ÚP 
PRAVÁ - LEVÁ

DVOJSED / ROZKLAD

DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 
/ ROZKLAD

DVOJSED BEZ PODRUČEK 
/ ROZKLAD

KŘESLO 

KŘESLO S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ

KŘESLO BEZ PODRUČEK

ROHOVÝ DÍL KULATÝ

80 cm

50 cm

115 cm

135 cm

105 cm

160 cm

185 cm

155 cm

81 cm

111 cm

75 cm 62 cm 62 cm

114 cm

215 cm

95 cm
95 cm

114 cm
95 cm

95 cm
95 cm

95 cm

95 cm
95 cm

166 cm

95 cm

60 cm

62 cm

43 cm

95 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z pota-
hů je nutno vidět technický návod k použití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury područek  
a sedáků je prováděna z molitanu (PUR 
pěny) o různé tuhosti. Zádové opěráky jsou 
vyplněny polštáři s dutým vláknem. Celý moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvo-
ří dřevěná kostra a na některé její části je 
použita jemná dřevotříska, spojovací částí 
je smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn 
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
5 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Rozkládací mechanismus (lůžko) je možný 
ve verzích trojsed, trojsed s jedno područkou, 
trojsed bez područky, dvojsed, dvojsed s jed-
nou područkou, dvojsed bez područky Sou-
částí těchto variant je matrace o výšce 6cm.
• Dřevěný nebo svařovaný rošt a součástí 
obou variant je matrace o výšce 6cm.
• Úložný prostor lze vložit do verze prodlou-
žený sedák a prodloužený sedák MAX 
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.
• Vestavěné lůžko není vhodné na každoden-
ní spaní.



VIRGINIA



VIRGINIA
POTAH Relaxační lehátko lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z po-
tahů je nutno vidět technický návod k po-
užití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury sedáků je 
prováděna z molitanu (PUR pěny). Zádové 
opěráky a područky jsou vyplněny polštáři  
s dutým vláknem. Celý molitan je pokryt rou-
nem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvoří 
dřevěná kostra a na některé její části je po-
užita jemná dřevotříska, spojovací částí je 
smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn 
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva s výškou 
4 cm. Na výběr jsou tři barevné provedení. 
Tento model nabízí možnost i jejich záměny 
za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprav umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.
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90 cm

45 cm

210 cm

93 cm

90 cm

TROJSED

DVOJSED

KŘESLO 

110 cm

160 cm

90 cm
90 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM



GINEVRA



GINEVRA

DOLCE VITA SOFA s.r.o.      POD SKALKOU 489/2a, 751 24 Přerov-Předmostí       www.dolcevitasofa.cz

98 cm

45 cm

196 cm

80 cm

90 cm

98 cm

TROJSED

TROJSED S JEDNOU PODRUČKOU 
LEVÁ - PRAVÁ

KŘESLO KŘESLO S JEDNOU PODRUČKOU
 LEVÁ - PRAVÁ 

121 cm 98 cm

173 cm

98 cm

98 cm

98 cm

KŘESLO BEZ PODRUČKY

75 cm

100 cm

98 cm

166 cm

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z po-
tahů je nutno vidět technický návod k po-
užití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvoří 
dřevěná kostra a na některé její části je po-
užita jemná dřevotříska, spojovací částí je 
smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy ve tvaru písmene „U“ z tvr-
dého dřeva s výškou 10 cm. Na výběr jsou 
tři barevné provedení. Tento model nabízí 
možnost i jejich záměny za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.

CL PRAVÁ / LEVÁ
(PRODLOUŽENÝ SEDÁK)



JULY



JULY
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245 cm

220 cm

205

105 cm
105 cm

105 cm

TROJSED MAX

TROJSED MAX S JEDNOU 
PODRUČKOU LEVÁ - PRAVÁ 

TROJSED

TROJSED S JEDNOU PODRUČKOU 
LEVÁ - PRAVÁ 

KŘESLO MAX
BEZ PODRUČEK

KŘESLO
BEZ PODRUČEK

DVOJSED

DVOJSED S JEDNOU 
PODRUČKOU 
LEVÁ - PRAVÁ KŘESLO 

185 cm 160 cm 110 cm

180 cm

77 cm

60 cm

105 cm

105 cm

105 cm

105 cm

105 cm
105 cm

CL PRAVÁ / LEVÁ
(PRODLOUŽENÝ SEDÁK)

100 cm

165 cm

TABURET TABURET

75 cm 62 cm 62 cm

60 cm

62 cm

43 cm

TABURET 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

POTAH Sedací soupravu lze potáhnout:
 • Látka nebo mikrofibra
 • Hovězí kůže: 
1. kategorie…  tloušťka 0,9 – 1,0 mm
2. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm
3. kategorie…  tloušťka 1,3 – 1,5 mm

Pro charakteristiku a údržbu každého z po-
tahů je nutno vidět technický návod k po-
užití.

VÝPLŇ Realizace vnitřní struktury zádových 
opěráků, područek a sedáků je prováděna  
z molitanu (PUR pěny) o různé tuhosti. Moli-
tan je pokryt rounem o tloušťce 3,5cm. 

STRUKTURA Základ sedací soupravy tvoří 
dřevěná kostra a na některé její části je po-
užita jemná dřevotříska, spojovací částí je 
smrk, hrubá dřevotříska OSB a čalounické 
popruhy.

NOHY Tento model je standardně doplněn  
o dřevěné nohy z tvrdého dřeva ve tvaru 
písmene „U“ s výškou 10 cm. Na výběr jsou 
tři barevné provedení. Tento model nabízí 
možnost i jejich záměny za kovové. 

POZNÁMKA Tato sedací souprava umožňuje 
různé modifikace při její výrobě:
• Změna tuhosti sedáků.
• Každý model je doplněn posuvnými opěr-
kami pod hlavu.
• Možnost většího rozměru trojsedu.
• Záměna dřevěných noh za kovové nohy.

98 cm

45 cm

80 cm

90 cm



TABURETY



TABURET
60 x 75 x 41

TABURET
62 x 62 x 41

DOLCE VITA SOFA s.r.o.      POD SKALKOU 489/2a, 751 24 Přerov-Předmostí       www.dolcevitasofa.cz



NOHY
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DŘEVĚNÉ - ND1 DŘEVĚNÉ - ND7

DŘEVĚNÉ - ND2 KOVOVÉ - NK8

DŘEVĚNÉ - ND3 KOVOVÉ - NK9

DŘEVĚNÉ - ND4 KOVOVÉ - NK10

DŘEVĚNÉ - ND5 PLASTOVÉ - NP11

DŘEVĚNÉ - ND6

VÝŠKA: 5 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: SARABANDA, AURORA, 
BORIS, MONTANA, JENNIFER

VÝŠKA: 10 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: JULY, GINEVRA

VÝŠKA: 5 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: SARABANDA, AURORA, 
BORIS, MONTANA, JENNIFER

VÝŠKA: 5 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: SARABANDA, AURORA, 
BORIS, JENNIFER 

VÝŠKA: 5 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: NEVADA

VÝŠKA: 15 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: MARCO, CALIFORNIA 

VÝŠKA: 10 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: MONTANA, FLORIDA, 
CALIFORNIA

VÝŠKA: 10 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: CALIFORNIA, FLORIDA, 
MARCO  

VÝŠKA: 4 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: VIRGINIA, CAROLINA

VÝŠKA: 4 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: TABURETY 

VÝŠKA: 4 CM  
VHODNÁ PRO MODEL: NEVADA, BORIS 


