
 TOULOUSE S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedací souprava Toulouse S s konstrukcí z tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitních materiálů použitých na výplň 
čalounění. Dále poskytuje výběr ze dvou tuhostí sedu - standardně dodávané měkké výplně sedáků z vysoce kvalitní studené pěny na vlnitých 
pružinách v kovovém rámu, nebo tvrdšího Super-Bonell pružinového jádra s vrstvou studené pěny. Obě tuhosti sedu jsou za jednotnou cenu.

Široká barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových látek, které lze mezi sebou u sedací soupravy Toulouse S kombinovat, doladí 
každý interiér dle Vašeho přání. 

Nastavení podhlavníky s nastavitelnou výškou a sklonem nebo relaxační polohování opěrných polštářů u vybraných rohových dílů napomáhají 
individuálnímu nastavení sedu jednotlivých uživatelů.

TOULOUSE S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Základní rozměry
Výška: 91 cm
Hloubka: 91 cm
Výška sedu: 44 cm
Hloubka sedu: 54 cm
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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.

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...

Podhlavníky s nastavitelnou výškou a sklonem zcela jistě ocení 
osoby vyššího vzrůstu.

Úložné prostory 

Relaxační polohování opěrných polštářů 
�Každý z nás je jiný a vyhovuje nám něco jiného. Proto je možné sedací 
soupravu Toulouse S dovybavit relaxační funkcí opěrných polštářů 
u vybraných rohových dílů.

TOULOUSE S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Plocha lůžka je potažena stejnou 
potahovou látkou sedací soupravy. 

Kovová noha

výška 8 cm, 
vpředu

Plastový kluzák

výška 3,5 cm, 
vzadu

Plastový kluzák

 výška 3,5 cm, 
vzadu

Dřevěná noha

výška 8 cm, 
vpředu
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
7 212

3 7
3-sedák, FA-funkce 
za příplatek

3

212 x 91 x 91 cm

8 184

2,5 8
2,5-sedák

2,5

184 x 91 x 91 cm

9 154

2 9
2-sedák, potažení zadní části

2

154 x 91 x 91 cm

10 154

2S 10
2-sedák s úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2S

154 x 91 x 91 cm

KŘESLO
11 96

1 11
Křeslo, potažení zadní části

1

96 x 91 x 91 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO
12 80

1DTV
12

Otočné TV křeslo, potažení 
zadní části, pouze se 
sedákem ze pružinové jádro, 
výška sedáku cca 46 cm, 
hloubka sedáku cca 54 cm1DTV

80 x 105 x 88 cm

KONCOVÝ PRVEK
14 195

3L 14
3-sedák, područka vlevo, 
FA-funkce za příplatek

3L

195 x 91 x 91 cm

15 195

3R 15
3-sedák, područka vpravo, 
FA-funkce za příplatek

3R

195 x 91 x 91 cm

16 167

2,5L 16
2,5-sedák, područka vlevo, 
FA-funkce za příplatek

2,5L

167 x 91 x 91 cm

17 167

2,5R 17
2,5-sedák, područka vpravo, 
FA-funkce za příplatek

2,5R

167 x 91 x 91 cm

18 137

2L 18
2-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části, FA-
funkce za příplatek

2L

137 x 91 x 91 cm

19 137

2R 19
2-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části, FA-
funkce za příplatek

2R

137 x 91 x 91 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

20 137

2SL 20
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SL

137 x 91 x 91 cm

21 137

2SR 21
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části

2SR

137 x 91 x 91 cm

22 99

1,5L 22
1,5-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5L

99 x 91 x 91 cm

23 99

1,5R 23
1,5-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5R

99 x 91 x 91 cm

24 99

1,5SL 24
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5SL

99 x 91 x 91 cm

25 99

1,5SR 25
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5SR

99 x 91 x 91 cm

26 79

1L 26
1-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části; není 
v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1L

79 x 91 x 91 cm

27 79

1R 27

 

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

1R

79 x 91 x 91 cm

28

AhoL

65

28

Přístavný taburet vlevo, není 
přímo u rohů měnitelného

AhoL

65 x 44 x 93 cm

29

AhoR

65

29

Přístavný taburet vpravo, 
není přímo u rohů 
měnitelného

AhoR

65 x 44 x 93 cm

30

AhoFL

65

30

Přístavný taburet vyklápěcí 
vlevo, není přímo u rohů 
měnitelného

AhoFL

65 x 44 x 93 cm

31

AhoFR

65

31

Přístavný taburet vyklápěcí 
vpravo, není přímo u rohů 
měnitelného

AhoFR

65 x 44 x 93 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

32 77

CanL
32

Kanape, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanL

77 x 91 x 165 cm

33 77

CanR
33

Kanape, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanR

77 x 91 x 165 cm

34 77

CanFL
34

Kanape rozkládací, 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části (nutná 
vzdálenost 5 cm od stěny, 
s podhlavníkem 15 cm)

CanFL

77 x 91 x 165 cm

35 77

CanFR
35

Kanape rozkládací, 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části (nutná 
vzdálenost 5 cm od stěny, 
s podhlavníkem 15 cm)

CanFR

77 x 91 x 165 cm

36 77

CanMoL
36

Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo, 
potažení zadní části (nutná 
vzdálenost 5 cm od stěny, 
s podhlavníkem 8 cm)

CanMoL

84 x 91 x 165-200 cm

37 77

CanMoR
37

Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo, 
potažení zadní části (nutná 
vzdálenost 5 cm od stěny, 
s podhlavníkem 8 cm)

CanMoR

84 x 91 x 165-200 cm

MEZIPRVEK
38 178

3EL 38
3-sedák bez područek, FA-
funkce za příplatek

3EL

178 x 91 x 91 cm

39 150

2,5EL 39
2,5-sedák bez područek, 
FA-funkce za příplatek

2,5EL

150 x 91 x 91 cm

40 120

2EL 40

 

2-sedák bez područek, 
potažení zadní části, FA-
funkce za příplatek

2EL

120 x 91 x 91 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

41 120

2SEL 41
2-sedák s úložným 
prostorem bez područek, 
potažení zadní části

2SEL

120 x 91 x 91 cm

42 82

1,5EL 42
1,5-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1,5EL

82 x 91 x 91 cm

43 82

1,5SEL 43
1,5-sedák s úložným 
prostorem bez područek, 
potažení zadní části

1,5SEL

82 x 91 x 91 cm

44 62

1EL 44
1-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1EL

62 x 91 x 91 cm

ROH
45 87

87

SE

45
Špičatý roh, potažení zadní 
části, není s trapézovým 
příčným lůžkem

SE

87 x 91 x 87 cm

46 87

87

SERR

46
Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), potažení 
zadní části, není možné 
s trapézovým příčným 
lůžkem

SERR

87 x 91 x 87 cm

47 102

10
2

RE

47
Oblý roh (3-dílný), potažení 
zadní části, možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy 
(možné dodat i rozložené - 
viz pozn. 77)RE

102 x 91 x 102 cm

48 102

10
2

RERR

48
Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), potažení 
zadní části, možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravyRERR

102 x 91 x 102 cm

49 102

10
2

PEL

49
Trapézový roh vlevo, 
potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem (možné dodat 
i rozložené - viz pozn. 77)PEL

102 x 91 x 102 cm

50 102

102

PER

50

 

Trapézový roh vpravo, 
potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem (možné dodat 
i rozložené - viz pozn. 77)PER

102 x 91 x 102 cm

51 102
10

2

PELRR

51
Trapézový roh vlevo 
s oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu), potažení zadní 
části, možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PELRR

102 x 91 x 102 cm

52 102

102

PERRR

52
Trapézový roh vpravo 
s oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu), potažení zadní 
části, možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PERRR

102 x 91 x 102 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
53 195

3AL 53
3-sedák s příčným lůžkem, 
područka vlevo, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 225 x 124 cm

3AL

195 x 91 x 91 cm

54 195

3AR 54
3-sedák s příčným lůžkem, 
područka vpravo, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 225 x 124 cm

3AR

195 x 91 x 91 cm

55 178

3AEL 55
3-sedák s příčným lůžkem, 
bez područek, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 275 x 124 cm

3AEL

178 x 91 x 91 cm

56 167

2,5AL 56
2,5-sedák s příčným lůžkem, 
područka vlevo, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 200 x 124 cm

2,5AL

167 x 91 x 91 cm

57 167

2,5AR 57
2,5-sedák s příčným lůžkem, 
područka vpravo, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 200 x 124 cm

2,5AR

167 x 91 x 91 cm

58 150

2,5AEL 58
2,5-sedák s příčným lůžkem, 
bez područek, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 250 x 124 cm

2,5AEL

150 x 91 x 91 cm

59 120

2AEL 59
2-sedák s příčným lůžkem, 
bez područek, lůžko s po-
tažené hlavním potahovým 
materiálem, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi, FA-funkce 
za příplatek;
Plocha lůžka: 220 x 124 cm

2AEL

120 x 91 x 91 cm

60 195

3APEL 60
3-sedák s trapézovým příč-
ným lůžkem, područka vlevo, 
lůžko s potažené hlavním 
potahovým materiálem, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, FA-funk-
ce za příplatek;
Plocha lůžka: 238 x 124 cm

3APEL

195 x 91 x 91 cm

61 195

3APER 61
3-sedák s trapézovým příč-
ným lůžkem, područka vpra-
vo, lůžko s potažené hlavním 
potahovým materiálem, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, FA-funk-
ce za příplatek;
Plocha lůžka: 238 x 124 cm

3APER

195 x 91 x 91 cm

62 178

3APELEL 62
3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vlevo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 290 x 124 cm

3APELEL

178 x 91 x 91 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

63 178

3APEREL 63
3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vpravo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 290 x 124 cm

3APEREL

178 x 91 x 91 cm

64

167

2,5APEL 64
2,5-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vlevo, lůžko s potažené hlav-
ním potahovým materiálem, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, FA-funk-
ce za příplatek;
Plocha lůžka: 210 x 124 cm

2,5APEL

167 x 91 x 91 cm

65 167

2,5APER 65
2,5-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vpravo, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 210 x 124 cm

2,5APER

167 x 91 x 91 cm

66

150

2,5APELEL 66
2,5-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vlevo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 260 x 124 cm

2,5APELEL

150 x 91 x 91 cm

67 150

2,5APEREL 67
2,5-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vpravo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 260 x 124 cm

2,5APEREL

150 x 91 x 91 cm

68 120

2APELEL 68
2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vlevo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 230 x 124 cm

2APELEL

120 x 91 x 91 cm

69 120

2APEREL 69
2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vpravo bez 
područek, lůžko s potažené 
hlavním potahovým materi-
álem, možné pouze v kom-
binaci s trapézovými rohy, 
FA-funkce za příplatek;
Plocha lůžka: 230 x 124 cm

2APEREL

120 x 91 x 91 cm

TABURET
70

Ho
70 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

Ho

65 x 44 x 65 cm

70.1 70.1
HoF

Taburet, vyklápěcí, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

HoF

65 x 44 x 65 cm

70.2
XXL Ho
70.2 XXL-Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho

130 x 44 x 65 cm

70.3 70.3
XXL HoF

XXL-Taburet, vyklápěcí, 
pouze se sedákem 
z polyéterové pěny

XXL HoF

130 x 44 x 65 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PODHLAVNÍK
71 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem vč. 
pouzderPodhlavník 

KS
54 x 16 x 13 cm

71.11 Podhlavník Premium 
s nastavitelnou výškou 
a sklonem vč. pouzderPodhlavník 

Premium 
PKS

50 x 28 x 23 cm

POLŠTÁŘ
72 72 Šíjový váleček 

Šíjový 
váleček

46 x 19 x 19 cm

73 73
Polštář 40 x 40 cm

Polštář 
40 x 40

40 x 40  cm

74 74
Polštář 50 x 50 cm

Polštář 
50 x 50

50 x 50  cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY

76

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

Příplatek 
za potažení 

zad

77 Příplatek za rozložitelný roh 
(možné pouze u rohů RE, 
PEL a PER)

Příplatek 
za rozložitelný 

roh

78 AC / DC
USB

Příplatek za funkci 
FA – sklopné opěradlo 
s odkládací deskou 
a zásuvkami (klasická + 
USB). K dostání pouze 
u označených elementů. – 
POUZE pro opěradla BEZ 
područky a BEZ podhlavníku

Příplatek FA

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

TYPOVÝ PLÁN – TOULOUSE S TYPOVÝ PLÁN – TOULOUSE S

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

2D grafický návrh a poradenská služba� – ZDARMA
Během 3 minut vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví v počítačovém 
konfigurátoru 2D grafický návrh sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových 
a funkčních požadavků. Navíc Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího typu sedací soupravy 
a jejího potahového materiálu, včetně údržby.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA
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.

Likvidace obalů – ZDARMA
Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.

Služby od A do Z
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