
 ONEX
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

 ONEX
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Moderní a jednoduché linie, pevná konstrukce 
z bukového masivu a použití kvalitních výplní 
i potahových materiálů zaručují dlouhou životnost 
sedací soupravy Onex. 

Uživatel má možnost si při objednání sedací 
soupravy Onex vybrat ze dvou tuhostí sezení - 
tvrdší, díky pružinovému jádru, nebo měkkou ze 
studené pěny.

Další z řady výhod je možnost volby hlavní 
a korpusové látky. 

Linie vyhovující každému modernímu interiéru 
a luxusní potahové materiály s dlouhou životností 
zaručují, že i po několika desetiletích budete 
mít doma krásnou a pohodlnou sedací soupravu 
nepodléhající modním trendům.

ONEX
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Základní rozměry
Výška 89 cm

Hloubka: 94 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 56 cm

Područka: 24 cm

Područka křeslo: 22 cm

U nás si vy
berete z víc
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CO JE AQUACLEAN?

Technologie Aquaclean 
je revoluční povrchová 

úprava potahové látky, která 
umožňuje odstranit skvrny 
pouze pomocí vody. Údržba 

je tak velmi jednoduchá 
a skvrny odstraníte 
za minimum času.
Aquaclean pomáhá 

odstraňovat většinu skvrn 
vzniklých v domácnosti 

(víno, inkoust, omáčky, tuk, 
bláto, čokoláda, krém atd.), 
usnadní vám tak život a vy 

získáte více času na důležité 
věci.



Jednotlivé funkce této sestavy

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Podhlavník s nastavitelnou 
výškou a sklonem

Relaxační polohování opěrných 
polštářů u vybraných rohových dílů

Úložný prostor
 – zásuvka

Záleží na každém detailu...
Kovová noha

výška 11 cm

Dřevěná noha

výška 11 cm

Plocha lůžka je� ve standardu potažena kvalitním matracovým 
potahem a kovovou úchytkou. Na přání zákazníka lze vylepšit vzhled 
sedací soupravy potažením lůžka hlavní potahovou látkou, tzn. že 
u sedacích souprav s kombinací látek, lze lůžko potáhnout stejnou 
potahovou látkou jako mají sedáky a opěrné polštáře.

ONEX
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
7 226

3 7
3-sedák

3

226 x 89 x 94 cm

8 198

2,5 8
2,5-sedák

2,5

198 x 89 x 94 cm

9 168

2 9
2-sedák, potažení zadní části

2

168 x 89 x 94 cm

KŘESLO
11 106

1 11
Křeslo, potažení zadní části 
(područka odchylné rozmě ry)

1

106 x 89 x 94 cm

KONCOVÝ PRVEK
12 202

3L 12
3-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo

3L

202 x 89 x 94 cm

13 202

3R 13
3-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo

3R

202 x 89 x 94 cm

14 174

2,5L 14
2,5-sedák, područka vlevo 
nebo vpravo

2,5L

174 x 89 x 94 cm

15
2,5R 15

174 2,5-sedák, područka vlevo 
nebo vpravo

2,5R

174 x 89 x 94 cm

16 144

2L 16
2-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

2L

144 x 89 x 94 cm

17
2R 17

144 2-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

2R

144 x 89 x 94 cm

18 144

2SL 18
2-sedák s úložným prosto-
rem, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

2SL

144 x 89 x 94 cm

19
2SR 19

144 2-sedák s úložným prosto-
rem, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

2SR

144 x 89 x 94 cm

20 106

1,5L 20
1,5-sedák, područka vlevo 
nebo vpravo, potažení zadní 
části

1,5L

106 x 89 x 94 cm

21
21

106

1,5L
1,5-sedák, područka vlevo 
nebo vpravo, potažení zadní 
části

1,5R

106 x 89 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

22 106

1,5SL 22
1,5-sedák s úložným prosto-
rem, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

1,5SL

106 x 89 x 94 cm

23 106

1,5SR 23
1,5-sedák s úložným prosto-
rem, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

1,5SR

106 x 89 x 94 cm

24 86

1L 24
1-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části; 
není v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1L

86 x 89 x 94 cm

25 86

1R 25
1-sedák, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části; 
není v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1R

86 x 89 x 94 cm

28 182

AhoL2 28
2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

AhoL2

182 x 89 x 94 cm

29 182

2AhoR29
2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

2AhoR

182 x 89 x 94 cm

30 182

AhoL2S 30
2-sedák s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vlevo nebo vpravo, potažení 
zadní části

AhoL2S

182 x 89 x 94 cm

31 182

2SAhoR31
2-sedák s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vlevo nebo vpravo, potažení 
zadní části

2SAhoR

182 x 89 x 94 cm

32 182

AhoFL2 32
2-sedák s přístavným tabu-
retem rozkládací vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

AhoFL2

182 x 89 x 94 cm

33 182

2AhoFR33
2-sedák s přístavným tabu-
retem rozkládací vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

2AhoFR

182 x 89 x 94 cm

34 182

AhoFL2S 34
2-sedák s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

AhoFL2S

182 x 89 x 94 cm

35 182

2SAhoFR35
2-sedák s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

2SAhoFR

182 x 89 x 94 cm

36 144

AhoL1,5 36
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

AhoL1,5

144 x 89 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

37 144

1,5AhoR37
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

1,5AhoR

144 x 89 x 94 cm

40 144

AhoFL1,5 40
1,5-sedák s přístavným tabu-
retem rozkládací vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

AhoFL1,5

144 x 89 x 94 cm

41 144

1,5AhoFR41
1,5-sedák s přístavným tabu-
retem rozkládací vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

1,5AhoFR

144 x 89 x 94 cm

42 144

AhoFL1,5S 42
1,5-sedák s úložným prosto-
rem a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

AhoFL1,5S

144 x 89 x 94 cm

43 144

1,5SAhoFR43
1,5-sedák s úložným prosto-
rem a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

1,5SAhoFR

144 x 89 x 94 cm

52 84

CanL
52

Kanape, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

CanL

84 x 89 x 167 cm

53 84

CanR
53

Kanape, područka vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části

CanR

84 x 89 x 167 cm

54 84

CanFL
54

Kanape rozkládací s integro-
vaným úložným prostorem, 
područka vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

CanFL

84 x 89 x 167 cm

55 84

CanFR
55

Kanape rozkládací s integro-
vaným úložným prostorem, 
područka vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části

CanFR

84 x 89 x 167 cm

56 88

CanMoL
56

Kanape s motorem, přesta-
vitelné do relaxační polohy, 
područka vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části (područ-
ka odchylné rozmě ry)(nutná 
vzdálenost 10 cm od stě ny, 
s podhlavníkem 30 cm)CanMoL

88 x 89 x 167-203 cm

57 88

CanMoR
57

Kanape s motorem, přesta-
vitelné do relaxační polohy, 
područka vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části (područ-
ka odchylné rozmě ry)(nutná 
vzdálenost 10 cm od stě ny, 
s podhlavníkem 30 cm)CanMoR

88 x 89 x 167-203 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
74 202

3AL 74
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo nebo 
vpravo, - možné pouze v kom-
binaci se špičatým rohem 
nebo kanapí;
Plocha lůžka: 226 x 126 cm

3AL

202 x 89 x 94 cm

75 202

3AL 75
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo nebo 
vpravo, - možné pouze v kom-
binaci se špičatým rohem 
nebo kanapí;
Plocha lůžka: 226 x 126 cm

3AR

202 x 89 x 94 cm

76 178

3AEL 76
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek - možné 
pouze v kombinaci se špiča-
tým rohem nebo kanapí;
Plocha lůžka: 170 x 126 cm3AEL

178 x 89 x 94 cm

77 174

2,5AL 77
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo nebo 
vpravo, - možné pouze v kom-
binaci se špičatým rohem 
nebo kanapí;
Plocha lůžka: 198 x 126 cm

2,5AL

174 x 89 x 94 cm

78 174

2,5AR 78
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo nebo 
vpravo, - možné pouze v kom-
binaci se špičatým rohem 
nebo kanapí;
Plocha lůžka: 198 x 126 cm

2,5AR

174 x 89 x 94 cm

79 150

2,5AEL 79
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek - možné 
pouze v kombinaci se špiča-
tým rohem nebo kanapí;
Plocha lůžka: 142 x 126 cm2,5AEL

150 x 89 x 94 cm

80 120

2AEL 80
2-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek - možné 
pouze v kombinaci se špiča-
tým rohem nebo kanapí;
Plocha lůžka: 112 x 126 cm2AEL

120 x 89 x 94 cm

81 202

3APEL 81
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka 
vlevo nebo vpravo, možné 
pouze v kombinaci s trapézo-
vými rohy;
Plocha lůžka: 239 x 126 cm

3APEL

202 x 89 x 94 cm

82 202

3APER 82
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka 
vlevo nebo vpravo, možné 
pouze v kombinaci s trapézo-
vými rohy;
Plocha lůžka: 239 x 126 cm

3APER

202 x 89 x 94 cm

83 178

3APELEL 83
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 183 x 126 cm3APELEL

178 x 89 x 94 cm

84 178

3APEREL 84
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 183 x 126 cm3APEREL

178 x 89 x 94 cm

85 174

2,5APEL 85
2,5-sedák s funkcí trapézové-
ho příčného lůžka, područka 
vlevo nebo vpravo, možné 
pouze v kombinaci s trapézo-
vými rohy;
Plocha lůžka: 211 x 126 cm

2,5APEL

174 x 89 x 94 cm

86 174

2,5APER 86
2,5-sedák s funkcí trapézové-
ho příčného lůžka, područka 
vlevo nebo vpravo, možné 
pouze v kombinaci s trapézo-
vými rohy;
Plocha lůžka: 211 x 126 cm

2,5APER

174 x 89 x 94 cm

87 150

2,5APELEL 87
2,5-sedák s funkcí trapézové-
ho příčného lůžka, bez podru-
ček, možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 155 x 126 cm2,5APELEL

150 x 89 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

MEZIPRVEK
58 178

3EL 58

 

3-sedák mezielement bez 
područek

3EL

178 x 89 x 94 cm

59 150

2,5EL 59
2,5-sedák mezielement bez 
područek

2,5EL

150 x 89 x 94 cm

60 120

2EL 60
2-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní části

2EL

120 x 89 x 94 cm

61 120

2SEL 61
2-sedák mezielement s úlož-
ným prostorem bez područek, 
potažení zadní části

2SEL

120 x 89 x 94 cm

62 82

1,5EL 62
1,5-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní části

1,5EL

82 x 89 x 94 cm

64 62

1EL 64
1-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní části

1EL

62 x 89 x 94 cm

ROH
66 88

88

SE

66
Špičatý roh, potažení zadní 
části, není s trapézovým 
příčným lůžkem

SE

88 x 89 x 88 cm

67 88

88

SERR

67
Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opě radlem (bez 
opření o stě nu), potažení 
zadní části, není možné s tra-
pézovým příčným lůžkemSERR

88 x 89 x 88 cm

68 100

10
0

68

RE

Oblý roh, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy

RE

100 x 89 x 100 cm

69 100

10
0

69

RER

Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opě radlem (bez 
opření o stě nu), potažení 
zadní části, možné pouze 
v kombinaci s díly bez lůžkové 
úpravy

RERR

100 x 89 x 100 cm

70 100

10
0

70

PEL

Trapézový roh vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným lůžkem

PEL

100 x 89 x 100 cm

71 100

100

71

PER

Trapézový roh vlevo nebo 
vpravo, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným lůžkem

PER

100 x 89 x 100 cm

72 100

10
0

72

PELRR

Trapézový roh vlevo nebo 
vpravo s oboustranným 
relaxačním opě radlem (bez 
opření o stě nu), potažení 
zadní části, možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PELRR

100 x 89 x 100 cm

73

100

100

73

PERRR

Trapézový roh vlevo nebo 
vpravo s oboustranným rela-
xačním opě radlem (bez opření 
o stě nu), potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným lůžkemPERRR

100 x 89 x 100 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

88 150

2,5APEREL 88
2,5-sedák s funkcí trapézové-
ho příčného lůžka, bez podru-
ček, možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 155 x 126 cm2,5APEREL

150 x 89 x 94 cm

89 120

2APELEL 89
2-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 125 x 126 cm2APELEL

120 x 89 x 94 cm

90 120

2APEREL 90
2-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 125 x 126 cm2APEREL

120 x 89 x 94 cm

TABURET
91 91

Ho
Taburet, s trvalým čalouně 
ním, pouze se sedákem 
z polyeterové pěny

Ho

60 x 44 x 60 cm

92 92
HoF

Taburet, vyklápě cí, pouze se 
sedákem z polyeterové pě ny

HoF

60 x 44 x 60 cm

93 XXL Ho 93 XXL-taburet s trvalým čalou-
něním; pouze se sedákem 
z polyeterové pě ny

XXL Ho

130 x 44 x 65 cm

94 XXL HoF 94 XXL-taburet vyklápě cí, pouze 
se sedákem z polyeterové 
pě ny

XXL HoF

130 x 44 x 65 cm

PODHLAVNÍK
95 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem (volitelně  
v hlavní nebo korpusové látce) 
vč. pouzderPodhlavník 

KS
45 x 22 cm

96 Podhlavník Premium s na-
stavitelnou výškou a sklonem 
(volitelně  v hlavní nebo 
korpusové látce) vč. Pouzder

Podhlavník 
Premium 

PKS 52 x 22 cm

97 Příprava pro podhlavník 
KS *pouze pouzdra bez 
podhlavníku* (volitelně pro 
každou pozici podhlavníku) 
Doobjednávky nutno uvést 
umístě ní! (Sledujte označení 
u jednotlivých elementů)

Příplatek 
KS-

předvrtání

POLŠTÁŘ
98 98 Polštář 40x40 cm

Polštář 40 
x 40

40 x 40 cm

99 99 Polštář 50x50 cm

Polštář 50 
x 50

50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
100 Příplatek za potažení lůžka 

hlavním potahovým mate-
riálemPříplatek 

za potažení 
lůžka

101 Příplatek za potažení zadní 
části (u všech 3- /2,5-sedá-
ků s a bez lůžkové úpravy 
a všech 2-sedáků s lůžkovou 
úpravou)

Příplatek 
za potažení 

zad

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí:
šířka x výška x hloubka

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj ovlivnitelný, 
např. výškou nohou.

TYPOVÝ PLÁN – ONEX TYPOVÝ PLÁN – ONEXTYPOVÝ PLÁN – ONEX

Stavebnice 
dospělých...

Sedací soupravu vám dovezeme 
přímo z výroby vlastními firemními 

vozy a kvalifikovanými firemními 
pracovníky po celé ČR a SR. Sedací 
soupravu vám naši kvalifikovaní 

pracovníci vynesou až 
do bytu nebo domu 
a namístě smontují.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA

129128

Nespornou výhodou všech našich sedacích souprav je jejich 
stavebnicový systém, který umožňuje zákazníkům, sestavit si sedačku 
dle vlastních funkčních a prostorových požadavků. 

Široká barevná škála vysoce kvalitních potahových látek přímo vyzývá 
k hravé kreativitě. A proto i výběr sedací soupravy se u nás stává 
dětskou hrou v podání dospělých.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY


