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...L levý / vlevo 

...R pravý / vpravo

...EL element bez područek

...Aho element s ukončovacím taburetem

...S úložný prostor - zásuvka

Can... kanape

CanMo kanape s motorem

CanG kanape rovné

...KO kombielement

...KOG kombielement rovný

...A příčné lůžko

...APE trapézové příčné lůžko

...F kombielement s ÚP - výklop

Ho taburet

HoF taburet s úložným prostorem

XXL Ho velký taburet

XXL HoF velký taburet s úložným prostorem

KS podhlavník

KSV předvrtání pro podhlavník

LAL sklopná područka / za příplatek

ZKRATKY POUŽITÉ V CENÍKU:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Kostra: Tvrdé dřevo, ostatní dřevěné materiály

Sedák: H2L – plně vyplněné pružinové jádro
čalounické rouno, vlnité pružiny
H2L – 3 tuhosti sedu na výběr za jednu cenu 
Prosím, vždy uveďte do objednávky! Doporučujeme F2.

  F1 měkký  F2 střední  F3 tuhý

Opěrák: Vysoce elastické čalounické popruhy, kvalitní studená pěna

Plocha lůžka: Potaženo kvalitním matracovým potahem / kovová úchytka
Potažení plochy lůžka potahovým materiálem sedací soupravy 
za příplatek!

Potahová 
látka/kůže:

Model lze objednat pouze jednobarevně 

ROZMĚRY:

Výška: 89 cm

Hloubka: 92 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 53 cm

Područka: 22 – 29 cm

TYPY NOHOU:
Kovová
výška 3,5 cm 
U prvků s nižší světlou výškou

Kovová
výška 11 cm
U prvků s vyšší světlou výškou

Dřevěná 
výška 3,5 cm 
U prvků s nižší světlou výškou

Dřevěná
výška 11 cm
U prvků s vyšší světlou výškou

POKYNY 
K OBJEDNÁVKÁM:
Do objednávky vždy uvádějte 
kompletní sestavu, typ a barvu 
potahu, typ a barvu nohou 
a tuhost sedu, a typ zásuvky. 
Sestavy uvádějte zleva doprava 
(s objednávkou posílejte 
nákres).

LÁTKA: Všechny elementy 
dodáváme s potažením zad, 
mimo 2-sedáků s funkcí lůžka 
a 2,5- a 3-sedáků s i bez funkce 
lůžka. Potažení zad za příplatek.

KŮŽE: Všechny elementy jsou 
bez potažení zad, mimo křesla 
a 2-sedáků se 2 područkami. 
Za příplatek možné potažení 
zadní části kůží sedací soupravy.

Barvy dřevěných nohou a odkládacích desek:

Buk Dub

P19 P21 P48 P58

Olše Ořech Dub marone Dub bianco

Upozornění pro objednávku podhlavníků 
KS u kombielementů:

Podhlavníky KS 
u levého kombielementu:

L: Podhlavník vlevo
M: Podhlavník uprostřed
R: Podhlavník vpravo

Podhlavníky KS 
u pravého kombielementu:

L: Podhlavník vlevo
M: Podhlavník uprostřed
R: Podhlavník vpravo

Sklopná područka LAL

Sklopná područka je 
možná u všech sedáků 
s područkou. Nelze pro 
všechna křesla a kanape 
s funkcí.

Zvlnění potahu je 
přirozený proces. Toto 
není vada kvality, ale 
přirozená vlastnost 
modelu. Uvedené 
rozměry a provedení 
vyobrazených elementů, 
stejně jako jejich nákresy 
se mohou lišit. Změna 
cen, rozměrů a provedení 
vyhrazena. Směrodatná 
je vždy aktuální kolekce. 
Plocha lůžka je uvedena 
ve spojení příčného 
lůžka a špičatého rohu. 
V kombinaci s jinými 
elementy se plocha lůžka 
změní!



WallAway 1motorové polohování (WA1)  Odkládací prostor (FA) �

 * Funkci WallAway je možné 
objednat pro jednotlivé pozice

2x Touch-Button 
(na levé straně 
sedáku)

Nastavte podhlavník do požadované 
pozice. Spouštěcí knoflík se aktivu-
je dotykem. Při dotknutí se spouš-
těcího knoflíku se vysune podnožka 
do výšky sedáku, sedák se současně 
vysune o několik cm dopředu a na-
horu, čím dosáhnete požadované re-
laxační pozice.
Opěradlo je možné dále polohovat 
do  nejnižší polohy, sedák a  pod-
nožka se zároveň vysunuje dopředu 
a nahoru.

Možné individuální sestavení funkcí 
pro každý element. (viz. příplatky)

Odkládací prostor s integrovanou 
zásuvkou a USB portem. Sklopení 
opěrky zad je možné odkládací desku 
a zásuvku neomezeně používat.

Odkládací deska je vždy dodávána 
v odstínu nožiček, s vyjímkou 
kovové nohy, kdy je odkládací deska 
z barevného hliníku.

Prosíme uvádějte u každé objednávky 
typ zásuvky. 

Možné individuální sestavení funkcí pro 
každý element. (viz. příplatky). Není 
možné u područky.

Akumulátor Předsazení lavice VZ   

Bezdrátové funkce na jedno sedadlo - pouze 
v kombinaci s WA1 

2,2Ah Li-ion

Včetně jednotlivě polohovatelných 
podhlavníků s rastrovým mechanismem.

POPIS FUNKCÍ


