Vybrat si je hračka...
ČESKÝ
VÝROBCE

38 310,-

32 560,-

24 730,-

21 020,rozměr
260 x 170 cm

PAVLA

LAURA

Čalouněná sedací souprava svými parametry - výškou sedu, dvojím
odpružením sedáků, polohovatelnými opěrkami hlavy a celkovou výškou,
zajišťuje maximální komfort sezení.
kód
P1
PRX
PR L/P

název
křeslo
relaxační přístavek
trojpohovka rozkl. k rohu
lůžko po rozložení

32 060,-

(Š x H x V)
91 x 97 x 112 cm
77 x 170 x 112 cm
183 x 97 x 112 cm
154 x 200 cm

výška sedu
hloubka sedu
šířka područky
výška se sklop.
opěrkami hlavy

32.100,-

27 290,-

27 250,-

Moderní celočalouněná sedací souprava s vysokou variabilitou jednotlivých sestav. Komfort sezení zaručuje systém
odpružení a použití studených polyuretanových pěn.
27 150,-

46 cm
54 cm
18 cm

23 080,-

rozměry
výška
hloubka
výška sedu
hloubka sedu
lůžko po rozložení

211 x 250 cm
90 cm
96 cm
42 cm
57 cm
208 x 140 cm

93 cm
rozměr 240 x 170 cm

AGÁTA
Celočalouněná sedací souprava rozkládací,
díky vysokému opěráku (celkem 107 cm)
zajišťuje maximální pohodlí sezení. Možnost
i rohových sestav.
kód
A3R
A1
A1POL

název
pohovka rozkládací
rozměr lůžka u pohovky
křeslo
křeslo polohovací
výška sedu

10 290,-

22 350,-

8 750,-

19 000,-

-15%

(Š x H x V)
205 x 95 x 107 cm
155 x 190 cm
89 x 95 x 107 cm
89 x 95 x 107 cm
44 cm

S L E VA

rozměr
265 x 170 cm

Trvání akce 1. 9. - 15. 10. 2017

29 410,-

30 910,-

BARBORA

25 000,-

IVETA

26 275,-

Klasická sedací souprava v kombinaci masivních bukových boků
a čalouněných sedáků a opěráků.
Vzhledem ke svým rozměrům je vhodná i do menších bytů, pohovka je rozkládací a lze jednoduchým způsobem
rozložit každé ze dvou lůžek zvlášť.
Možnost i rohových sestav.

kód
B2R
B1

název
pohovka rozkládací
rozměr lůžka u pohovky
křeslo
výška sedu

Elegantní a vzhledově odlehčená čalouněná sedací souprava v kombinaci
s masivním dřevem. Vysoká opěrná část
zaručuje pohodlí a dobrý odpočinek.
Komfort sezení ještě zvyšuje systém dvojího odpružení a kvalitní polyuretanové
pěny. Jednoduchým rozložením systémem
klik-klak, získáte dvojlůžko na příležitostné
spaní, pod lůžkem je úložný prostor
o rozměru 176 x 74 x 20 cm.
kód
I3R

(Š x H x V)
175 x 94 x 90 cm
200 x 160 cm
74 x 86 x 106 cm
45 cm

I1

EVA

název
pohovka rozkládací
rozměr lůžka u pohovky
křeslo
výška sedu

(Š x H x V)
202 x 97 x 100 cm
195 x 134 cm
71 x 92 x 100 cm
43 cm

KARLA

31 570,-

26 835,-

Moderní sedací souprava vyráběná
v kombinaci masivního bukového
dřeva a čalouněných prvků. Tato
sedací souprava je svými rozměry
vhodná i do menších bytů. Možnost
i rohových sestav.

33 200,-

28 220,-

Celočalouněná sedací souprava s polohovatelnými opěrkami hlavy. Dvojí
odpružení sedáků a celková výška
opěráků zajišťuje maximální pohodlí
sedění.
23 700,-

20 145,-

kód název
E2R pohovka rozkládací
rozměr lůžka u pohovky
E1
křeslo

(Š x H x V)
176 x 87 x 92 cm
200 x 160 cm
77 x 83 x 101 cm

25760,-

výška pohovky
s opěrkami hlavy: 106 cm
výška sedu: 42 cm

21 900,-

kód
K3R
K1

název
pohovka rozkládací
lůžko po rozložení
křeslo

(Š x H x V)
200 x 95 x 112 cm
154 x 200 cm
94 x 95 x 112 cm

výška sedu
hloubka sedu
šířka područky

46 cm
54 cm
19 cm

rozměr 259 x 170 cm

OSKAR
Moderní sedací souprava, která
díky vysokým opěrákům a použitím
tvarovaných vysokoobjemových
studených pěn zaručuje maximální
pohodlí sezení. Opěráky i opěrky
hlavy jsou samostatně polohovatelné.
Na sedací soupravu Oskar je poskytnuta záruka 3 roky.

48 630,-

41 335,-

kód
O3
O2
O1

název
trojpohovka
dvojpohovka
křeslo
výška sedu

(Š x H x V)
186 x 80 x 103 cm
133 x 80 x 103 cm
80 x 80 x 103 cm
44 cm
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