


































































































4 SEDACÍ SOUPRAVY

ekokůže Soft

P provedení látka Orinoco 21 světlešedá

látka Orinoco

P provedení látka Soro 40 hořčicová

látka Soro 

P provedení látka Kronos 2 červená

ekokůže šedohnědá Soft 04

látka Orinoco 96 šedá

látka Kronos 22 šedá

látka Orinoco 24 - světlehnědý melír

P provedení látka Soro 21 taupe 
šedobéžová

SASHA U
29.790 ,- 

BUTON P
30.590 ,- 

FABIA 
34.980 ,- 

celočalouněná rohová sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, dekorativní proprošití sedáku, L/P provedení, materiál: látka Orinoco 96 šedá, Orinoco 21
světlešedá nebo Orinoco 24 světlehnědý melír. Na skladě je i rozkládací verze Buton R s úložným prostorem v ceně 32.990 ,-Kč v 5 barevných provedeních: ekokůže bílá, šedohnědá nebo látka Orinoco
96 šedá, Orinoco 24 světlehnědý melír a látka Orinoco 21 světlešedá. Rozměry: (ŠxHxV): 275x225x71/85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu 40x59 cm. Navíc je možnost
objednání v 5 dalších barevných provedeních látky Orinoco nebo v 7 barevných provedeních ekokůže Soft. Barevné provedení na objednávku jsou v ceně BUTON R rozkládací 34.860 ,- Kč a BUTON P
pevná 31.990 ,- Kč Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

celočalouněná (L/P) provedení rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U s dřevěnými nožkami v barvě buk včetně polštářů, materiál: Látka KRONOS 2 červená nebo látka KRONOS 22 šedá,
rozměry (ŠxHxV): 325x162x82 cm, plocha na spaní (ŠxD ): 227x127 cm, výška x hloubka sedu: 42x58 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, dekorativní prošití sedací části, L/P provedení, materiál:
látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 21 taupe šedobéžová, rozměry (ŠxHxV): 280x235x69/88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x197, výška x hloubka sedu: 40x62 cm. Možnost objednání v 4 barevných
provedeních látky Soro v ceně 36.760 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

PRUŽINA

PRUŽINA

PRUŽINA
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5SEDACÍ SOUPRAVY

látka Bonn 26 hnědá

látka Bonn 90 šedá

P provedení látka Preston hnědá 22 / polštáře látka Jasmine světlefialová 62

látka Jasminelátka Preston

33.790 ,- 
LANZA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, se dvěma taburety v opěrce na ruce, L/P provedení, materiál: 
látka Preston hnědá 22/polštáře látka Jasmine světlefialová 62, rozměry (ŠxHxV) : 275x220x85/100 cm, taburet (ŠxHxV): 40x34x43 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 43x53 
cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Preston a Jasmine v ceně: 35.190 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

20 10094 60 3421 90 100

100 2940 9085 2323 96

látka Bonnlátka Orinoco

32.990 ,- 
LEGAS

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Bonn 26 hnědá, 90 šedá nebo 
látka Soro 51 terakota. Rozměry (ŠxHxV): 272x219x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x197 cm, výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Možnost objednání ve 3 barevných provedeních látky Bonn a 5 barevných 
provedeních látky Orinoco v ceně 34.890 ,- Kč .Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm. 

P provedení látka Soro 51 terakota

HR PĚNA

PRUŽINA

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

5 polohovacích opěrek

01 0904 3528 29

elegantní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy a rukou, L/P provedení, materiál: látka Kronos 19 smaragdová nebo látka Kronos 15 
taupe šedohnědá, rozměry (ŠxHxV): 329x220x79/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 256x129 cm, výška x hloubka sedu: 41x57 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Kronos. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

P provedení látka Kronos 19 smaragdová

látka Kronos

34.990 ,- 
LAMORA

PRUŽINA

6 polohovacích opěrek
1 polohovací

L provedení látka Kronos 15 Taupe 
šedohnědá



6 SEDACÍ SOUPRAVY

L provedení látka Cosmic 120 žlutá, polštáře - 
01 krémová / 03 hnědá

2 1B ZF - L + OTT 1B ZP -P

OTT MINI – L
110x100x83/97 cm

9.680 ,-

ROH
100x100x83 cm

9.460 ,-

OTT MINI – P
110x100x83/97 cm

9.680 ,-

2 1B ZF – L
150x100x83/97 cm

13.440 ,-

OTT 1B ZP – L
85x175x83/97 cm

9.990 ,-

2 1B ZF – P
150x100x83/97 cm

13.440 ,-

1 1B – L
71x100x83/97 cm

6.390 ,-

1 1B – P
71x100x83/97 cm

6.390 ,-

KŘESLO
90x92x83/97 cm

8.150 ,-

OTT 1B ZP – P
85x75x83/97 cm

9.990 ,-

1 BB
56x100x83/97 cm

4.990 ,-

2 BB ZF
135x100x83/97 cm

12.190 ,-

TABURET
70x70x42 cm

4.540 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

PRUŽINA

celočalouněná luxusní sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, včetně dekorativních polštářů, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých 
komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným prostorem v provedení: látka Cablo 02 béžová/polštáře 05 cihlová/02 béžová nebo látka Cosmic 120 žlutá/polštáře 
01 krémová/03 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 320x175/210x83/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x260 cm, hloubka x výška sedu: 62x42 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Cablo nebo 
v 7 barevných provedeních ekokůže. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

L provedení látka Cablo 02 béžová / polštáře - 05 cihlová / 02 béžová

látka Cabloekokůže

39.990 ,- 
MARIETA U

4 polohovací opěrky
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L provedení ekokůže bílá

3-SED
200x90x88 cm

10.660 ,-

2 1B ZS – L
125x90x88 cm

8.780 ,-

3 1B ZF – L
175x90x88 cm

13.650 ,-

OTT 1B ZP – L
92x153x88 cm

10.380 ,-

2-SED
155x90x88 cm

9.190 ,-

2 1B ZS – P
125x90x88 cm

8.780 ,-

3 1B ZF – P
175x90x88 cm

13.650 ,-

OTT 1B ZP – P
92x153x88 cm

10.380 ,-

KŘESLO
110x90x88 cm

8.490 ,-

3 1B – L
175x90x88 cm

8.560 ,-

3 BB
150x90x88 cm

6.790 ,-

2 1B – L
125x90x88 cm

7.660 ,-

1 1B
87x90x88 cm

6.550 ,-

3 1B – P
175x90x88 cm

8.560 ,-

3 BB ZF
150x90x88 cm

11.840 ,-

2 1B – P
125x90x88 cm

7.660 ,-

1 BB
60x90x88 cm

5.490 ,-

ROH
87x87x88 cm

6.790 ,-

OTT 1B
92x153x88 cm

8.150 ,-

TABURET
58x58x45 cm

2.690 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

120 112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

P provedení látka Cablo 14 šedá
látka Cabloekokůže

celočalouněná luxusní sedací souprava, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným prostorem 
v provedení: ekokůže černá, ekokůže bílá nebo v látce Cablo 14 šedá, rozměry (ŠxHxV): 330x215/153x88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x53 cm. Možnost objednání v 7 
barevných provedeních látky Cablo a v 7 barevných provedeních ekokůže. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

32.990 ,- 
BITER U

PRUŽINA

L

L

P

P
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13.890 ,-

OTM BB S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
72x170x80/98 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

3 BB
186x97x80/98 cm

14.990 ,-

ROH
97x97x80 cm

4.560 ,-

2 BB
127x97x80/98 cm

9.990 ,-

1 BB
63x97x80/98 cm

4.990 ,-

BOK
28x93x57/67 cm

2.790 ,-

97 3413 40 6128 60 83

PRUŽINA

P provedení látka Soro 13 taupe šedobéžová
látka Soro 

celočalouněná sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, opěrky na ruce s funkcí sklápění, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých 
komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě, Boby roh v provedení látka: Soro 13 taupe šedobéžová, L/P provedení, rozměry: (ŠxHxV): 315x256x80/  98 cm, výška x hloubka sedu: 45x57 cm. Možnost 
objednání v 8 barevných provedeních z vyobrazených komponentů látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů. 

29.490 ,- 
BOBY

5 polohovacích opěrek

2 BB ZF
127x97x80/98 cm

12.380 ,-

P provedení látka Soro 97 šedá (dodací lhůta 6-8 týdnů)

L P

rozklad: 127x130 cm

PRUŽINA

274 278275 281 283272 276 279

elegantní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Tatum 272 světlehnědá/Tatum 273 hnědá, rozměry 
(ŠxHxV): 315x182x79/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 256x129cm, výška x hloubka sedu: 42x57 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Tatum. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 4 cm. 

P provedení látka Tatum 272 světlehnědá / látka Tatum 273 hnědá

33.880 ,- 
IMPERIO

látka Tatum

4 polohovací opěrky
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3-SED
200x91x93 cm

10.890 ,-

3 BB
150x91x93/109 cm

7.290 ,-

2-SED
155x91x93 cm

9.680 ,-

2 1B – P
130x91x93 cm

7.660 ,-

2 1B – L
130x91x93 cm

7.660 ,-

3 BB ZF
150x91x93/109 cm

11.980 ,-

2 1B ZS – L
130x91x93 cm

8.990 ,-

3 1B – L
175x91x93/109 cm

8.640 ,-

2 1B ZS – P
130x91x93 cm

8.990 ,-

1 BB
60x91x93 cm

5.560 ,-

KŘESLO
110x91x93 cm

8.390 ,-

ROH
91x91x93 cm

6.890 ,-

3 1B – P
175x91x93/109 cm

8.640 ,-

3 1B ZF – L
175x91x93/109 cm

13.790 ,-

3 1B ZF – P
175x91x93/109 cm

13.790 ,-

OTT 1B ZP
91x150x93 cm

10.590 ,-

1 1B
85x91x93 cm

6.590 ,-

OTT 1B
91x150x93 cm

8.490 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

120112 01 03 10 12 14123 124 125 160 190 04 15

P provedení, látka Cablo 14 šedá

látka Cabloekokůže

celočalouněná luxusní sedací souprava s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy, včetně polštářů, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají 
jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným prostorem v provedení: látka Cablo 14 šedá, rozměry (ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x270 cm, výška x hloubka sedu: 46x55 
cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Cablo nebo v 7 barevných provedeních ekokůže z vyobrazených komponentů. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy 
je 3 cm. 

37.890 ,- 
BORN

PRUŽINA

na spaní 125x150 cm

spaní 125x150 cm spaní 125x150 cm

L

L

L

P

P

P
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OTOMAN – L
89x160x86 cm

9.990 ,-

1-SED + BOK – L
90x86x86 cm

5.990 ,-

OTOMAN – P
89x160x86 cm

9.990 ,-

1-SED + BOK – P
90x86x86 cm

5.990 ,-

2-SED
132x86x86 cm

11.090 ,-

2-SED + BOK – L
156x86x86 cm

8.790 ,-

1-SED
68x86x86 cm

4.860 ,-

TABURET
61x61x43 cm

3.750 ,-

OPĚRKA - L / P
22x83x65 cm

1.380 ,-

ROH
83x83x86 cm

6.390 ,-

2-SED + BOK – P
156x86x86 cm

8.790 ,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

800110 4466 4 17 345 21 61 7216 31 69 848351

rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava včetně polštářů, L/P provedení, rozměry (ŠxHxV): velký roh: 309x241/160x86, plocha na spaní: 271x140 cm, výška x hloubka sedu: 40x55/75 cm, malý 
roh: 245x160x86 cm, plocha na spaní: 205x140cm, materiál: ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5. Možnost poskládání vlastního rozměru sedací soupravy z jednotlivých komponentů. Možnost 
individuálních objednávek v 11 barevných provedeních šenil Savana v kombinaci se 4 barevnými provedeními ekokůže Bronco. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

Velký roh - L provedení - ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5

šenil Savanaekokůže Bronco

36.580 ,- 
OREGON U

PRUŽINA

Malý roh - P provedení - 245x160x86 cm

22.780 ,-

s úložným prostorem s rozkladem

(bez rozkladu) (bez rozkladu)
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P provedení látka Rico 12 šedá

látka Metro 99 tmavěšedá

látka Metro

17.890 ,- 
DEVLIN

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním prošitím včetně polštářů, materiál: látka Metro 75 mentolová nebo látka Metro 99 tmavěšedá, 
rozměry: (ŠxHxV): 260x179x98 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 148x205 cm, výška x hloubka sedu: 40x50/90 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Metro v ceně 18.990 ,- Kč. Dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm. 

látka Metro 75 mentolová

87 45 2437 11

P provedení látka Rico 10 hořčicová

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Rico 10 hořčicová nebo látka Rico 12 šedá, rozměry (ŠxHxV): 
258x164 x102/86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 197x126 cm, výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm. 

25.490 ,- 
EVANGELIN

PRUŽINA

PRUŽINA

3 polohovací opěrky

0128 100 04 0340 02 0997 3413 06 0561

L provedení ekokůže soft 4 šedá / látka 
Soro 95 šedohnědá / polštář látka Soro 

41 oranžová

L provedení ekokůže Soft 1 bílá / látka Soro 83 světlešedá / polštář látka Soro 61 pudrově růžová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže Soft 4 šedá/látka Soro 95 šedohnědá/2 x polštář látka Soro 41 oranžová nebo ekokůže Soft 1 bílá/
látka Soro 83 světlešedá/2 x polštář látka Soro 61 pudrově růžová, rozměry (ŠxHxV): 310x185x72 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 135x240 cm, výška x hloubka sedu: 37x55/83 cm. Možnost objednání i v jiných 
barevných provedeních v ceně 26.590 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Soro

24.990 ,- 
BRATO

PRUŽINA

ekokůže Soft



12 SEDACÍ SOUPRAVY

2305 61 9625 6341 72

luxusní celočalouněná rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy s funkcí regulace hloubky sedu, L/P 
provedení, materiál: látka Malmo 16 Taupe šedohnědá, rozměry: (ŠxHxV): 343x225x88/105 cm, plocha na spaní: 268x141cm, výška x hloubka sedu: 44x56/71 cm. Možnost objednání v 8 barevných 
provedeních látky Malmo, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

P provedení látka Malmo 16 Taupe šedohnědá
látka Malmo

39.990 ,- 
TEODOR

PRUŽINA

6 polohovacích opěrek

L provedení látka Malmo 96 tmavěšedá

PRUŽINA

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava, L/P provedení ve tvaru U s úložným prostorem s polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, materiál: látka Malmo 
16 taupe šedohnědá nebo látka Malmo 96 tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 330x183/196x79/97 cm, plocha na spaní: 130x246 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 
4,5 cm. 

L provedení látka Malmo 16 taupe šedohnědá

34.990 ,- 
SEGORIA ROH U

4 polohovací opěrky

moderní celočalouněná rohová sedací souprava se stylovým prošitím, polohovací opěrky hlavy a pružinová výplň zajistí vysoký komfort, L/P provedení, materiál: látka Boss 12 tmavě šedé prošití Silve, 
rozměry (ŠxHxV): 317x253x90 cm, výška x hloubka sedu: 40x76 cm. Možnost objednat v bílé a černé ekokůži s dodací lhůtou 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

L provedení látka Boss 12

32.990 ,- 
CARI

PRUŽINA

5 polohovacích opěrek
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3413 40 8328 61

P provedení ekokůže černá 14 / látka Inari 91 šedá

08

01

26

26

24

23

14

14

100

100

37

27

9018

18

22

22

81

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 tmavěšedá/Soro 90 šedá, rozměry (ŠxHxV): 272x272x84, plocha na spaní 
(ŠxD): 129x202 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání v 6 barevných odstínech látky Soro v ceně: 34.790 ,- Kč., dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení látka Soro 97 tmavěšedá  / Soro 90 šedá

látka Soro

29.990 ,- 
EMILY ROH

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže hnědá/látka Portland 24 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 343x272/174x83, plocha na 
spaní (DxŠ): 275x129 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a v 6 barevných odstínech látky Portland v ceně: 37.280 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení ekokůže hnědá / látka Portland 24 hnědá

látka Portlandekokůže

31.490 ,- 
EMILY U

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava, včetně šedých polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže černá 14/látka Inari 91 šedá, rozměry (ŠxHxV): 345x193/165x78 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
131x290 cm, výška x hloubka sedu : 40x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními látky Inari, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

látka Inariekokůže

28.490 ,- 
LIBERTO U

PRUŽINA

PRUŽINA

PRUŽINA
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40 2527 01 2315 29 37

P provedení látka hnědá Soro 91

PRUŽINA

PRUŽINA

HR PĚNA

000 000 000 000000 000 000 000 000000 000 000 000 000

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, které zajišťuje komfortní opření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: Soro 34 mentolová nebo Soro 91 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 
254x216x76 cm, plocha na spaní: ŠxD: 198x127 cm, výška x hloubka sedu: 46x58 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení látka mentolová Soro 34

29.990 ,- 
PENNY ROH

5 polohovacích opěrek

univerzální rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava, L/P provedení, s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, včetně 2 dekorativních polštářů, materiál: látka Avis 29 mentolová/25 
šedá, rozměry (ŠxHxV): 224x183x86/104 cm, plocha na spaní (ŠxD ): 126x201 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Avis, dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

látka Avis 29 mentolová / polštáře 25 šedá / nohy odstín buk

látka Avis

27.890 ,- 
BELMONT

3 polohovací opěrky

1780 85 092102 04 01

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, včetně polštářů, dekorativní prošití sedací části, L/P 
provedení, materiál: látka Alfa 120 hořčicová nebo látka Alfa 20 šedá, rozměry (ŠxHxV) : 298x175x96/105 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x220 cm, výška x hloubka sedu: 43 x 62 cm. Možnost objednání v 
8 barevných provedeních: látky Alfa v ceně: 38.890 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

L provedení látka Alfa 120 hořčicová
látka Alfa

32.990 ,- 
NATIK NEW

P provedení látka Alfa 20 šedá

3 polohovací opěrky

PRUŽINA
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48 227709 908529 10097

L provedení látka Monolit 37 smaragdová

L provedení šenil Hugo 05 hnědá

látka Hugo

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka šenil Hugo 05 hnědá nebo látka Monolith 37 smaragdová, Rozměry (ŠxHxV): 270x220x93 cm, plocha na spaní (DxŠ): 
200x120 cm, výška x hloubka sedu: 51x53 cm. Možnost objednání ve 3 barevných provedeních látky Hugo v ceně 29.560 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

27.890 ,- 
AMELIA ROH

látka Monolith 

PRUŽINA

374372 377 379373 378

P provedení látka Stark 382 tmavěšedálátka Stark

PRUŽINA

36.990 ,- 
MAVIS ROH

prostorná moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťuje komfortní opření zad a hlavy, opěrka na ruce s funkcí sklápění, 
L/P provedení, materiál: látka Stark 382 tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 345x220x103 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x184 cm, výška x hloubka sedu: 42x53 cm. Možnost objednání v 6 barevných odstínech 
látky Stark v ceně: 39.990 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

4 polohovací opěrky

345 cm

10037 29 342290 32 051081 35 18

L provedení ekokůže hnědá 19 + látka 
Portland 22 béžová

L provedení ekokůže bílá 05 + látka Portland 91 šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, včetně dekorativního polštáře, dekorativního prošití sedací 
části, L/P provedení, materiál: ekokůže hnědá 19 + látka Portland 22 béžová nebo ekokůže bílá 05 + látka Portland 91 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 275x202x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x200 cm, výška 
x hloubka sedu: 40x60 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních ekokůže Soft a v 5 barevných provedeních látky Portland v ceně: 26.190 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

23.990 ,- 
AMARETO NEW

látka Portland ekokůže Soft

PRUŽINA

2 polohovací opěrky
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celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky dřevěné/barva dub přírodní, L/P provedení, 
materiál: látka Primo 89 šedá/Soro 40 hořčicová, rozměry roh (ŠxHxV): 315x212x80/ 92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 45x71/92 cm. Možnost objednání v 5 barevných 
provedeních látky Primo v kombinaci se 4 provedeními dřeva nohou a rámu v ceně: 37.390 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

P provedení látka Primo 89 šedá / polštář Soro 40 hořčicová / dřevo dub přírodní

látka Primo

27.890 ,- 
PANOS

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky kovové/barva černá, L/P provedení, materiál: 
látka Orinoco 37 zelená, rozměry: (ŠxHxV): 315x212x78/87 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 44x71/92 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Orinoco v 
ceně: 33.260 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

P provedení látka Orinoco 37 zelená / dub přírodní

látka Orinoco

29.490 ,- 
SELBY

L provedení látka Tatum 273 taupe šedohnědá

celočalouněná luxusní rohová rozkládací sedací souprava na dřevěných nožkách s 2 úložnými prostory, L/P provedení, materiál: látka Tatum 273 taupe šedohnědá, rozměry (ŠxHxV): 303x195/164x88 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 124x254 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm. Možnost objednání v 8 barevných provedeních látky Tatum, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

látka Tatum

34.690 ,- 
BRIDGET

PRUŽINA

PRUŽINA

PRUŽINA
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90 2486 1772 29 61

látka Lincoln

7228 6141 96

elegantní celočalouněná rohová sedací souprava ve tvaru U, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo 90 šedá/polštáře Malmo 41 hořčicová/Malmo 90 šedá, rozměry (ŠxHxV): 340x193/163x78 
cm, výška x hloubka sedu: 40x53 cm . Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Malmo, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

P provedení látka Malmo 90 šedá / polštáře Malmo 41 hořčicová / Malmo 90 šedá

látka Malmo

26.290 ,- 
BELLIS U

PRUŽINA

PRUŽINA

látka Malmo 96 tmavěšedá

látka Malmo 96 tmavěšedá + Malmo 
90 šedá

MOLITAN

Cenový
trhák

univerzální (L/P) rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně polštářů, materiál: látka Malmo 96 tmavěšedá + Malmo 90 šedá, látka Malmo 94 hnědá + Malmo 16 taupe 
šedohnědá nebo látka Malmo 96 tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 290x140/155x78/86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 119x263 cm, výška x hloubka sezení: 39x43/64 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 
2,5 cm. 

látka Malmo 94 hnědá + Malmo 16 taupe šedohnědá

15.480 ,- 
LONDON

stylová celočalouněná rozkládací pohovka (big sofa) s úložným prostorem, materiál: Lincoln 17 světlehnědá/83 béžová/03 krémová, látka Lincoln 63 fialová/61 starorůžová/83 béžová nebo látka Lincoln 
75 modrá/72 mentolová/86 světlešedá, rozměry (ŠxHxV) : 253x121x80 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 165x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x35/60/75 cm. Možnost objednání i v 7 barevných provedeních 
látky Lincoln v ceně: 14.990,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

Lincoln 90 šedá / 86 světlešedá / 83 béžová

13.990 ,- 
GILEN BIG SOFA Lincoln 75 modrá / 72 

mentol / 86 světlešedá

Lincoln 63 fialová / 61 
starorůžová / 83 béžová

Lincoln 17 světlehnědá / 83 
béžová / 03 krémová
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rozkládací celočalouněná sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení (3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F), materiál: látka Matrix hnědá 5 nebo Matrix 17 šedá, rozměry 
roh: (ŠxHxV): 267x217x86/114 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 112x92x114 cm, taburet (ŠxHxV): 58x58x41 cm. Možnost objednání v 6 provedeních 
látky Matrix v ceně: roh – 28.390 ,- Kč,  křeslo - 8.490 ,-Kč, taburet – 2.840 ,-Kč.  Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

L provedení 2SK - RE - 3F látka Matrix 5 hnědá
látka Matrix

26.990 ,- 
SANTIAGO ROH

univerzální (2SK-RE-3F-RE-2SK) celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným 
prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, materiál: ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá, 
rozměry (ŠxHxV): 338x217/106/86 cm, plocha na spaní : (ŠxD): 116x225 cm, výška x hloubka sedu: 
41x53 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Matrix a v šesti barevných provedení 
ekokůže roh U velký  – 35.980 ,- Kč,   křeslo - 8.490 ,-Kč, taburet – 2.840 ,- Kč .Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

Santiago U Velký 2SK-RE-3F-RE-2SK ekokůže hnědá / látka Matrix 5 
hnědá

34.290 ,- 
SANTIAGO U VELKY

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovací opěrkou 
hlavy, L/P provedení, (OTM-3F nebo 3F-OTM), materiál: ekokůže bílá/látka Matrix 16 šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 260x186/106x68 cm, plocha na spaní (ŠxD): 116x200 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x53 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Matrix a 6 barevných provedeních 
ekokůže v ceně: malý roh – 22.460 ,- Kč,   křeslo - 8.490 ,-Kč, taburet – 2.840 ,-Kč. Dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

P provedení: 3F - OTM ekokůže bílá / látka Matrix 
16 šedá

21.390 ,- 
SANTIAGO ROH MALY

P provedení: OTM-3F-RE-2SK ekokůže černá / látka Matrix 19 tmavěšedá

látka Matrixekokůže 

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L / P provedení OTM-3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F-OTM, materiál: ekokůže černá / látka Matrix 
19 tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 338x217 / 217x86 / 106 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x260 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Matrix a v šesti barevných 
provedeních ekokůže v ceně: roh U – 31.590 ,- Kč, křeslo – 8.490 ,- Kč, taburet – 2.840 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

29.990 ,- 
SANTIAGO U

PRUŽINA

PRUŽINAPRUŽINA

PRUŽINA

L provedení látka Matrix 17 šedá

TABURET
2.690 ,- 

KŘESLO
8.090 ,- 
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ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 
02 černý melír

ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 
02 černý melír

celočalouněná univerzální (L/P) rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U, včetně polštářů, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100 
černá + látka Berlin 02 černý melír, rozměry: (ŠxHxV): 314x153/211x75/85 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x280 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá

17.490 ,- 
STILA ROH U

ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá

celočalouněná univerzální rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100 černá + látka 
Berlin 02 černý melír, rozměry (ŠxHxV): 346x158/158x82/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x306 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm. 

15.990 ,- 
ESSEN ROH U

MOLITAN

MOLITAN

Cenový
trhák

Cenový
trhák

P provedení látka Aria 05 hnědá

08 26 1114 0118
02

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír nebo látka Aria 05 hnědá, rozměry (ŠxHxV): 260x175x75 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x195 cm, výška x hloubka sedu: 43x65 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a ve 4 barevných odstínech látky Berlin v ceně 19.550 ,- Kč. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení ekokůže bílá / Berlin 01 šedý melír

látka Berlinekokůže

16.390 ,- 
MINERVA 02

BONEL
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univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka, neobyčejný odstín barvy hnědá mix a šedá mix zastupuje paletu neutrálních barev, a zároveň 
z něj cítit energii, nožičky dřevěné/buk, rozměry (ŠxHxV): 23 /164x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 122x200 cm, výška x hloubka sedu: 46x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. Produkt je 
vyobrazen, pouze jako ilustrační. 

látka hnědá mix + buk

19.590 ,- 
VISBY ROH

PRUŽINA

látka Malmo 94 hnědá/ Malmo 14 černálátka Malmo 96 tmavě šedá/ Malmo 
90 šedá

19.890 ,- 
BONN

Univerzální (L / P) rohová sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Malmo 96 tmavěšedá/ Malmo 90 šedá alebo Malmo 94 hnedošedá/ Malmo 14 černá. Rozmery (ŠxHxV): 
294x155/215x75 cm, plocha na spaní ŠxD: 130x260 cm, výška x hloubka sedu: 40x47 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.   

MOLITAN

látka Malmo 95 tmavěšedá

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 95 tmavěšedá nebo VINCENT U Malmo 85 tyrkysová, rozměry (ŠxHxV): 293x146/185x70/85 
cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x262 cm , výška x hloubka sedu: 40x44 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

Malmo 85 tyrkysová

24.990 ,- 
VINCENT ROH U

PRUŽINA

NEW

látka šedá mix + buk
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látka Malmo 83 světlešedá

látka Malmo 41 hořčicová-melír

L provedení látka Malmo new 23 hnědá / Malmo new 08 světlehnědá

látka Alova 67 hnědá + Alova 07 béžová

látka Malmo 85 tyrkysová

L provedení látka Malmo new 90 šedá / Malmo new 61 pudrová růžová

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 61 starorůžová, Malmo 41 
hořčicová-melír, Malmo 85 tyrkysová nebo Malmo 83 světlešedá, rozměry (ŠxHxV): 230x80/  143x70/85cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x195 
cm, výška x hloubka sedu: 40x44/106 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. 

látka Malmo 61 starorůžová

16.960 ,- 
VINCENT ROH

L provedení látka Malmo new 83 světlešedá / Malmo new 72 mentolová

celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s dřevěnými nohami včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo new 83 světlešedá/Malmo 
new 72 mentolová, látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světlehnědá nebo látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrově růžová, rozměry (ŠxHxV): 238 x146 x94 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
145x206 cm, výška x hloubka sedu: 46x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm. 

22.280 ,- 
HAKAN

PRUŽINA

PRUŽINA HR PĚNA

Alova 36 šedá + látka alova 04 černá

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Alova 67 hnědá + Alova 07 béžová nebo látka Alova 36 šedá + Alova 04 černá. Rozměry (ŠxHxV): 
219x139x78/86 cm, plocha na spaní: ŠxD: 119x199 cm, výška x hloubka sezení: 39x45/65 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. 

9.490 ,- 
PAULITA

MOLITAN



22 SEDACÍ SOUPRAVY

14 8 3418 13 40 8326 28 61

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže černá/látka Soro 97 tmavěšedá, rozměry (ŠxHxV): 280x174x83 cm, plocha na 
spaní: (ŠxD): 130x210 cm, výška x hloubka sedu : 43x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a v 6 barevných odstínech látky Soro v ceně: 26.360 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení EMILY ROH MALÝ ekokůže černá / látka Soro 97 tmavěšedá

látka Soroekokůže

22.990 ,- 
EMILY ROH MALY

PRUŽINA

světlešedásvětlešedá zlatohnědá

zlatohnědá olivově zelená

olivově zelená neomint

-9 %39.480 ,- 43.420 ,-
LINSY 4-SED

moderní kožený 3 sed, materiál: kůže + ekokůže + dubové dřevo, sedací část a zádová opěrka jsou čalouněné 
kůží, korpus a zadní část ekokůží, barevné provedení: kůže + ekokůže v barvě neomint/olivově zelená/
světlešedá/zlatohnědá + dřevo v barvě světlý ořech. Opěrku zad tvoří polštáře. Dekorační polštáře jsou 
součástí balení. Rozměry: 221x83x90 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

-9 %29.450 ,- 32.370 ,-
LINSY 3-SED

moderní kožený 3 sed, materiál: kůže + ekokůže + dubové dřevo, sedací část a zádová opěrka jsou čalouněné 
kůží, korpus a zadní část ekokůží, barevné provedení: kůže + ekokůže v barvě neomint/olivově zelená/
světlešedá/zlatohnědá + dřevo v barvě světlý ořech. Opěrku zad tvoří polštáře. Dekorační polštáře jsou 
součástí balení. Rozměry: 221x83x90 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

neomint

olivově zelená

zlatohnědásvětlešedá

neomint

6.790 ,- 7.480 ,-
LINSY TABURET

moderní kožený taburet, materiál: kůže + ekokůže + dubové dřevo, sedací část je čalouněná kůží, korpus 
ekokůží, barevné provedení: kůže + ekokůže v barvě neomint/olivově zelená/světlešedá/zlatohnědá + dřevo v 
barvě světlý ořech. Rozměry: 65x41x65 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

-9 %

MOLITAN

MOLITAN

MOLITAN

kůže / ekokůže žlutá

kůže / ekokůže šedá

kůže / ekokůže neomint

19.750 ,- 21.700 ,-
VIVAN

moderní kožené elektrické relaxační křeslo, materiál: kůže + ekokůže; sedací část, zádová opěrka a opěrky 
rukou jsou čalouněné kůží, korpus a zadní část ekokůží, jednoduché elektrické polohování pomocí jednoho 
tlačítka, barevné provedení: kůže + ekokůže v barvě neomint/žlutá/šedá, rozměry: 92x98x93 cm. Model pouze 
do vyprodání zásob.

-8 %

PRAVÁ
KŮŽE

PRAVÁ
KŮŽE

PRAVÁ
KŮŽE

PRAVÁ
KŮŽE

LINSY KŘESLO
15.190 ,- 16.720 ,- -11 %
86x92x91 cm
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01 05 3702 100 8103 22 90

rohová rozkládací sedací souprava s 2 x úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže černá/látka Portland 91 šedá. Rozkládání automat. Rozměry (ŠxHxV): 250x140x95 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
140x200, výška x hloubka sedu: 40x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a v 5 barevných odstínech látky Portland v ceně 23.360 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm. Sedací souprava je vhodná pro každodenní spaní. 

P provedení ekokůže černá / látka Portland 91 šedá

látka Portlandekokůže

21.990 ,- 
LATE

BONEL

ekokůže bílá / Berlin 01 šedý melír

látka Alova 67 hnědá + Alova 07 béžová

látka Savana 03 hnědá

26 14 0318 01 1108 02

ekokůže 1100 černá / látka Nevada 10 černý melír

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír v ceně 20.990 ,- Kč. látka Savana 03 hnědá v ceně 
20.990 ,- Kč. nebo ekokůže 1100 černá/látka Nevada 10 černý melír v ceně 17.990 ,- Kč. Rozměry (ŠxHxV): 300x215x73 cm, plocha na spaní 150x240 cm, výška x hloubka sedu: 42x65/85 cm. Možnost 
individuálních objednávek sedací soupravy v 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními látky Berlin v ceně 22.650 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Berlinekokůže

17.990 ,- 
TONIKS

PRUŽINA

Cenový
trhák

Cenový
trhák

MOLITAN

látka Alova 36 šedá + Alova 07 béžová

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Alova 36 šedá + Alova 07 béžová nebo látka Alova 67 hnědá + Alova 07 béžová, 
rozměry: ŠxHxV: 200x139x77/83 cm, plocha na spaní : ŠxD: 119x199 cm, výška x hloubka sezení: 39x44/65 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. 

8.690 ,- 
ROMAND
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924 029100 03990120 01

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: ekokůže 120 bílá/látka Berlin 01 šedý melír, rozměry (ŠxHxV): 420x210/210x85 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 150x360 cm, výška x hloubka sedu: 40x65/90 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci s 3 barevnými provedeními látky Berlin v ceně: 
28.790 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

ekokůže 120 bílá / látka Berlin 01 šedý melír

látka Berlinekokůže

26.890 ,- 
TONIKS U

PRUŽINA

420 cm

Cenový
trhák

4820 6237 92

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zabepečují komfortní opření zad a hlavy, včetně polštáře, dekorativní prošití sedací části, L/P 
provedení, materiál: látka Monolith 77 modrá/polštář vzor,   rozměry (ŠxHxV): 280x205x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x198 cm, výška x hloubka sedu: 41x60 cm. Možnost objednání v 5 barevných 
provedeních látky Monolith v ceně: 25.160 ,- Kč., dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

P provedení látka Monolith 77 modrá / polštář vzor

látka Monolith

23.760 ,- 
AMARETA ROH

3 polohovací opěrky

PRUŽINA

Náš 
tip!

ekokůže hnědá EKO 18 / šenil Inari 23 
světlehnědá

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, provedení šenil Inari černá/šenil Inari světlešedá nebo ekokůže hnědá/šenil Inari světlehnědá, rozměry (ŠxHxV): 
232x180x75/92 cm, plocha na spaní: (ŠxD) : 125x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x52/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

šenil Inari 100 černá / Inari 90 světlešedá

16.480 ,- 
LUNETA

MOLITAN
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08 26 0814 13 1818 14

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a kontrastním prošitím, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka Nemo 17 černá/bílé prošití, rozměry (ŠxHxV): 250x160x83 cm, 
plocha na spaní (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x57 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a ve 4 barevných odstínech látky Nemo v ceně 23.260 ,- Kč. Dodací lhůta 
6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení, ekokůže bílá / látka Nemo 17 černá / bílé šití

látka Nemoekokůže 

18.999 ,- 
MARUTI

Univerzální (L / P) rohová sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka ALOVA 04 černá + ALOVA 36 šedá, ALOVA 67 hnědá + ALOVA 07 béžová nebo ALOVA bílá + ALOVA 36 
šedá. Rozměry (ŠxHxV): 240x140x55-76 cm, plocha na spaní (WxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 38x42/65 cm. Výška části sedačky od podlahy je 2,5 cm. Výška opěradel je 55 cm. 

ALOVA 04 černá + ALOVA 36 šedá

11.790 ,- 
DESNY

PRUŽINA

MOLITAN

ALOVA 67 hnědá + ALOVA 07 béžová

ALOVA bílá + ALOVA 36 šedá

cena za křeslo 7.690  ,-

292 298293 301 304296 302

elegantní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem v klasickém stylu, L/P provedení, materiál: látka Zetta 294 hnědá, rozměry: roh (ŠxHxV): 277x222x102 cm, plocha na spaní: 
(ŠxD): 116x210 cm, křeslo - 92x92x102 cm , výška x hloubka sedu: 46x54 cm. Možnost objednání v 7 barevných odstínech látky Zetta v ceně: roh – 30.680 ,- Kč, křeslo – 8.090 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

P provedení látka Zetta 294 hnědá

látka Zetta

NEW

28.990 ,- 
MORAG

PRUŽINA
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Shaggy 8 čokoládaNorn 07 šedá

Norn 52 starorůžováNorn 15 tmavěšedá

celočalouněný rozkládací 3-sed s úložným prostorem a křeslo v moderním skandinávském stylu, materiál: látka + dřevo natural, provedení: Norn 65 hořčicová, Norn 07 šedá, Norn 15 tmavěšedá, Norn 
52 starorůžová nebo Shaggy 8 čokoládová, rozměry (ŠxHxV): 3 -sed: 210x94x92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x180 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x95x90 cm, výška a hloubka sedu: 45x62 cm. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 13 cm. 

Norn 65 hořčicová

25.490 ,- 
AMEDIA 3R+1+1

AMEDIA 3 SED
13.790 ,- 

AMEDIA KŘESLO
5.890 ,- 

BONEL

Cenový
trhák

zvýhodněná cena za komplet

2280/072280/03

látka Flora béžová 2280/01 + koordinát 2281/01

rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve verzi 3R + 1 + 1, materiál: látka Flora béžová 2280/01 + koordinát 2281/01, dřevo: tmavý ořech nebo látka Cablo 14 šedá, dřevo: wenge, rozměry 
(ŠxHxV): 3-sed : 225x95x95 cm, plocha na spaní: (ŠxD) 125x185 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x90x95 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x42 cm. Možnost objednání v 2 barevných 
provedeních látky Flora v ceně 29.790 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

látka Cablo 14 šedá
šenil Flora

26.990 ,- 
METY

PRUŽINA

cena za komplet
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03 16 25 6104 17 31 69 8405 21 34 72

3R-sed a křeslo, včetně polštářů, Materiálové a barevné provedení: korpus šenil Berlin 3 + sedací část Savana 25 hnědá nebo Savana 25 + polštáře vzor Rose 14, Rozměry (ŠxHxV): 3R-sed 221x91x90 cm, 
plocha na spaní 190x122cm, výška x hloubka sedu: 40x60 cm, křeslo 79x78x85 cm, taburet 50x50x43 cm. Možnost individuálních objednávek v odstínu Berlin 03 a 12 odstínech látky Savana. Dodací 
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm. 

Berlin 03 + Savana 25

šenil Savanalátka BerlinMILO

PRUŽINA

taburet

3.360 ,-

Savana 25 + polštáře vzor Rose 14

3R-sed  13.390 ,-
křeslo  6.670 ,-
taburet  3.360 ,-

MILO
13.990 ,- KŘESLO

5.990 ,- 

látka Malmo 90 šedá

9.890 ,- 
PLAY ROH

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Malmo 90 šedá nebo látka Malmo 23 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 227x142x76/79 
cm, plocha na spaní: (ŠxD): 119x199 cm, výška x hloubka sedu: 38x44/64 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. 

látka Malmo 23 hnědá

MOLITAN

Cenový
trhák

920 924960 9859100 KN1131

4.990 ,-

moderní celočalouněný 3-sed, 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže béžová, rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 205x78x63 cm, 2-sed: 140x78x63 cm, křeslo: 89x78x63 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Možnost 
objednání v 6 vyobrazených barevných provedeních ekokůže v ceně křeslo: 4.990 ,- Kč, 2-sed: 6.190 ,- Kč, 3-sed: 8.660 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm. 

ekokůže béžová

ekokůže

HOMKER

MOLITAN

3-sed

7.290 ,-

křeslo

4.890 ,-

2-sed
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11.690 ,- 
SILERA

elegantní celočalouněný 3-sed s taburetem, včetně polštářů, materiál: látka Malmo 90 světlešedá, rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 200x75x80 cm, taburet: 55x55x47 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

Soro 23 taupe šedobéžová

Soro 40 hořčicová

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a dekorativním prošitím včetně polštářů, materiál: látka Soro 23 taupe šedobéžová, Soro 97 tmavěšedá, Soro 40 
hořčicová, rozměry: (ŠxHxV): 261x178x98 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 148x203 cm, výška x hloubka sedu: 40x58/90 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Alfa v ceně 20.390 ,- Kč. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.. 

18.990 ,- 
KEVAN ROH

12004 20 0308 85

PRUŽINA

látka Alfa

Soro 97 tmavěšedá

PRUŽINA

12004 20 0308 8513.460 ,- 
KEVAN

celočalouněná stylová prostorná rozkládací pohovka (big sofa) s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Alfa 13 světlešedá, rozměry (ŠxHxV): 255x105x98 cm, plocha na spaní (ŠxD): 148x195 
cm, výška x hloubka sedu: 40x58/90 cm . Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Alfa v ceně 14.360 ,- Kč Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

látka Alfa 13 světlešedá

látka Alfa

PRUŽINA

látka Malmo 90 světlešedá

MOLITAN
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P provedení Alova hnědá + látka Berlin 
03 hnědá

rohová celočalouněná sedací souprava + taburet, L/P provedení, včetně polštářů, materiál Alova béžová + látka šenil Berlin 01 melír nebo Alova hnědá + látka šenil Berlin 03, Rozměry (ŠxHxV): 
209x156x64/82 cm, taburet 100x60x40 cm, plocha na spaní: 188x148 cm, výška x hloubka sedu: 40x61/84 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

L provedení Alova béžová + látka Berlin 01 melír

15.690 ,- 
IDA NEW

PRUŽINA

ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 
01 šedohnědá

14.990 ,- 
LUNY ROH U

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100 černá + látka 
Berlin 01 šedohnědá, rozměry: ŠxHxV: 310x140/140x77/80 cm , plocha na spaní: ŠxD: 118x260 cm, výška x hloubka sezení: 39x48/60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm. 

ekokůže Madryt 120 bílá + látka Berlin 01 šedohnědá

MOLITAN

P provedení ekokůže hnědá + látka šenil 
Berlin 03 hnědá

celočalouněná rohová sedací souprava + taburet, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá + látka šenil Berlin 01 melír nebo ekokůže hnědá + látka šenil Berlin 03 hnědá. Rozměry (ŠxHxV): 
roh 207x198x92 cm, taburet: 100x96x41 cm, plocha na spaní: 181x175 cm, (VxH): sedu: 41x65/81 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

P provedení ekokůže bílá + látka šenil Berlin 01 melír

17.890 ,- 
PETRANA NEW

PRUŽINA

Cenový
trhák

310 cm



30 SEDACÍ SOUPRAVY / POHOVKY

L provedení - látka Savana šedý melír
vzorník polštáře vzorník sezení

Boston
61

Boston
231

Kongo
730

Line
10

Line
31

Lobox
03

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, P/L provedení, materiál: látka Inari 91 šedá/polštáře Inari 100 černá nebo látka Savana šedý melír/polštáře vzor,   rozměry: (ŠxHxV): 
203x140x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 127x203 cm, výška x hloubka sedu: 37x53/74 cm. Možnost objednání z vyobrazených barevných provedení v ceně 11.990 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška 
spodního prostoru od podlahy je 4 cm. 

P provedení látka Inari 91 šedá / polštáře Inari 100 černá

11.890 ,- 
MEXX

MOLITAN

hnědá bordó

šedá

MOLITAN

moderní rozkládací pohovka, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní. Materiál: látka + dřevo-dub, provedení: hnědá látka + dub přírodní, bordó látka + dub přírodní, šedá látka + dub přírodní nebo 
mentolová látka + dub přírodní, rozměry (ŠxHxV): 214x84x84 cm, plocha na spaní (ŠxD): 106x184 cm, výška x hloubka sedu: 44x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob.

mentolová

11.990 ,- 12.680 ,-
MAVERA

-5 %

látka Cosmic 808 šedohnědá / žlutá 715

Savana čokoládová 16 + Savana 
světlehnědá 25

Savana tmavěšedá 05 + Savana světlešedá 21

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: Savana tmavěšedá 05/světlešedá 21, Savana čokoládová 16/
světlehnědá 25 nebo látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715, rozměry (ŠxHxV): 200x105x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
145x198 cm, výška x hloubka sedu: 43x56/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Pohovka je vhodná na 
každodenní spaní. 

11.990 ,- 
BOLIVIA

BONEL
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křeslo látka Itaka 33 hořčicová

2-sed látka Itaka 33 hořčicová

3-sed látka Itaka 33 hořčicová

58 51 41 14 11

Látka Lincoln 1260 šedá + Bahama 36 
černá

celočalouněný 3sed, 2sed a křeslo, materiál: látka Itaka 10 smaragdová nebo látka Itaka 33 hořčicová, použitý kvalitní voděodolný potah, rozměry (ŠxHxV): 3sed - 178x78x85 cm, 2sed - 140x78x85 cm, 
křeslo - 87x78x85 cm, výška x hloubka sedu: 46x48 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Itaka v ceně: křeslo 4.860 ,- Kč, 2sed - 7.260 ,- Kč a 3sed – 9.190 ,- Kč. Dodací lhůta 6 - 8 
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

LUANA

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Lincoln 1250 růžová + Bahama 36 černá, látka Lincoln 1254 žlutá + Bahama 36 černá nebo Lincoln 1260 šedá + Bahama 
36 černá. Rozměry (ŠxHxV): 213x100x94, plocha na spaní (ŠxD): 152x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Lincoln 1250 růžová + Bahama 36 černá13.990 ,- 
BERNIA

KŘESLO
4.490 ,- 

2-SED
6.690 ,- 

3-SED
8.590 ,- 

PRUŽINA

PRUŽINA

Látka Lincoln 1254 žlutá + Bahama 36 černá

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 16 šedá/08 zelená/polštáře vzor 
AC4, rozměry (ŠxHxV): 206x91x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 146x200 cm, výška x hloubka sedu: 
41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11.590 ,- 
SPIKER

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 17 černá/14 šedá/polštáře šedý 
vzor,   rozměry (ŠxHxV): 203x91x73/83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 144x200 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11.590 ,- 
ROKAR

PRUŽINA PRUŽINA

látka Itaka
látka Itaka 10 smaragdová
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190 1100 120 06 100 23 01

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: ekokůže bílá + šedá/látka Hugo 11 šedá, 
rozměry (ŠxHxV): 204x90x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 142x204 cm, výška x hloubka sedu: 
42,5x52,5 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Hugo v kombinaci s 3 
barevnými provedeními ekokůže v ceně 13.880 ,- Kč. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 5cm. 

ekokůže bílá + šedá / látka Hugo 11 šedá

látka Hugoekokůže 

12.990 ,- 
KARDYN

Alova šedá / polštáře vzor

rozkládací pohovka s úložným prostorem a kontrastním prošitím, provedení: Alova šedá/polštáře 
vzor nebo Savana černá/polštáře vzor,   rozměry: (ŠxHxV): 196x87x75 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
130x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x45/73 cm, cena v provedení Savana černá/polštáře vzor 
– 12.390 ,- Kč. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm. 

11.190 ,- 
ELIZE

BONEL BONEL

Savana černá / polštáře vzor

látka Mono 235 starorůžová / buk

látka Mono 238 tyrkysová / buk

bílá buk

29 06 09 19 34 26 03 05

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, kvalitní dřevěný rám v barvě buk, nožičky kovové/barva 
černá, materiál: látka Mono 233 taupe šedobéžová, Mono 238 tyrkysová nebo Mono 235 starorůžová, rozměry (ŠxHxV): 
233x95x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 138x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/75 cm. Vyobrazené barevné provedení 
je možné objednat i s bílým dřevěným rámem, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

látka Mono 233 taupe šedobéžová / buk

dřevěné provedení rámu

16.590 ,- 
RAMOS

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu včetně dekorativních polštářů, provedení: látka Paros 5 světlešedá + polštáře Kronos 
29 růžová/Kronos 9 tmavěmodrá, rozměry (ŠxHxV): 238x101x74/88 cm, plocha na spaní (ŠxD) : 153x190 cm, výška x hloubka sedu: 43x62 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Kronos a ve 2 
barevných provedeních látky Paros. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm. 

světlešedá a polštáře

látka Paroslátka Kronos

19.990 ,- 
ARIANA

PRUŽINA HR PĚNA

BONEL
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22 23 94 95

pohodlná rozkládací pohovka, materiál: šenilová látka Inari 94 šedá + polštáře Rito 08 ve 3 
barevných provedeních látky Inari. Termín dodání individuálních objednávek 6-8 týdnů. Rozměry 
(ŠxHxV): 139x97x84 cm, plocha na spaní 190x118 cm, výška x hloubka sedu: 41x59 cm. Možnost 
individuálních objednávek 6-8 týdnů. 

látka Inari šenilová látka Inari 94 šedá + polštáře Rito 08

14.890 ,- 
LUSITA

Alova šedá / oranžová

rozkládací pohovka, provedení: Alova šedá/oranžová nebo Alova šedá/polštáře vzor,   rozměry 
(ŠxHxV): 135x71x61 cm, plocha na spaní (ŠxD): 110x190 cm, výška x hloubka sedu: 30x50/65 cm. 

6.390 ,- 
KATARINA

Alova šedá + polštáře vzor

MOLITAN

MOLITAN

bordó

tmavomodrá

šedá

rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka + dřevo-dub, provedení: bordó Velvet látka + nohy dub, šedá Velvet látka + 
nohy dub, smaragdová Velvet látka + nohy dub nebo tmavěmodrá Velvet látka + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 178x68x66 
cm, plocha na spaní (ŠxH): 84x178 cm, Výška x hloubka sedu: 34x44 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 19 cm. 

smaragdová

5.999 ,- 
ALIDA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů, materiál: Alova šedá 
36/polštáře vzor B103. Rozměry: (ŠxHxV): 197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x185 cm, 
výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

L provedení Alova šedá 36 / polštáře 
vzor B103

8.890 ,- 
EMU

MOLITANMOLITAN

MOLITAN

Cenový
trhák

luxusní rozkládací pohovka se sklápěcí střední opěrkou, materiál: ekokůže + kov, provedení: 
béžová ekokůže, rozměry (ŠxHxV) 170x79x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x101 cm, výška x 
hloubka sedu: 37x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

béžová ekokůže a kov

6.990 ,- 
GOLDIA NEW
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rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Dot 15 šedohnědá taupe, rozměry: (ŠxHxV): 195x88x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x195 cm, výška x hloubka sedu: 41x52/73 cm. Možnost 
objednání v 7 barevných provedeních látky Dot v ceně: 12.190 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

11.290 ,- 
FERIHA

látka Dot 15 šedohnědá taupe látka Dot

BONEL

smaragdová

celočalouněná designová rozkládací pohovka s 2 polštáři, kvalitní kovový rám v barvě gold chrom-zlatý, materiál: látka + gold chrom-zlatý, provedení: smaragdová látka + nožičky gold chrom-zlatý 
nebo hnědá látka + gold chrom-zlatý, kvalitní molitan, rozměry (ŠxHxV): 211x83x85 cm, plocha na spaní (ŠxD): 104x180 cm, výška x hloubka sedu: 45x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 
cm. Model pouze do vyprodání zásob.

hnědá

8.790 ,- 9.540 ,-
FASTA

-7 %

MOLITAN

neomint

hnědá

designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: Velvet látka + dřevo-dub, provedení: neomint Velvet látka + nožičky dub, hnědá Velvet látka + nožičky dub nebo královská modrá Velvet 
látka + nožičky dub, rozměry (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 107x163 cm, výška x hloubka sedu: 41x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

královská modrá

11.690 ,- 
FILEMA

MOLITAN

14.990 ,- 15.990 ,-

-6 %
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látka Malmo 95 tmavošedá / polštáře 
látka Alfa 120 hořčicová

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 95 tmavěšedá/ polštáře látka Alfa 120 hořčicová, rozměry: (ŠxHxV): 204x84x88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
197x141 cm, výška x hloubka sedu: 57x77 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5cm. 

11.590 ,- 
KORALA

Alova hnědá - na objednávku

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál Alova 25 - bavlna cihlověhnědá, Alova hnědá v ceně 9.190 ,- Kč. na objednávku. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Rozměry (ŠxHxV): 193x74x70 cm, plocha na 
spaní (ŠxD): 193x149 cm, výška x hloubka sedu: 41x71 cm. 

Alova 25 bavlna cihlověhnědá / polštáře mix

8.690 ,- 
SARA

MOLITAN

PRUŽINA

PRUŽINA

L provedení, šenil Oslo šedá 95 / Oslo 100 černá

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: šenil Oslo šedá 95/Oslo 100 
černá. Rozměry (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spaní (DxŠ): 185x140 cm, výška x hloubka sedu: 
39,5x56/70 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

8.990 ,- 
DIANE

MOLITAN
šedá látka

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál: látka + kov-černá, provedení: 
šedá látka, rozměry (ŠxHxV): 150x81x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 150x197 cm, výška x hloubka 
sedu: 41x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

16.990 ,- 17.790 ,-
BODENA

-4 %
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látka Alfa 04 mentol

látka Alfa 02 starorůžová

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, provedení: látka Alfa 04 mentol, Alfa 17 šedá nebo Alfa 02 starorůžová, rozměry (ŠxHxV): 
216x100x74 cm, plocha na spaní (ŠxD): 155x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x50/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

látka Alfa 17 šedá

15.790 ,- 
AURELIA

látka Aria 15 šedá + tyrkys

rozkládací pohovka s úložným prostorem včetně polštářů, provedení: látka Aria 15 šedá + tyrkys nebo látka Aria 03 cappuccino + béžová, rozměry (ŠxHxV): 206x90x73/85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 
145x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x50/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Pohovka je vhodná pro každodenní spaní. 

látka Aria 03 cappuccino + béžová

11.460 ,- 
CLIV

BONEL

BONEL

látka MIL 7373 mentolová

látka MIL 7383 pudrově růžové látka MIL 7372 béžová

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách (barva černá) s prvky skandinávského stylu, včetně polštářů, provedení: látka MIL 7380 šedá, MIL 7373 mentolová, MIL 7383 
pudrově růžové, MIL 7372 béžová, rozměry (ŠxHxV): 206x107x100 cm, plocha na spaní (ŠxD): 136x184 cm, výška x hloubka sedu: 46x69 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. Pohovka je vhodná 
pro každodenní spaní. 

látka MIL 7380 šedá

12.360 ,- 
PRIMO

BONEL
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zelenomentolová

šedohnědá-taupe

rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevěné nohy, provedení: šedá látka + nohy natural, šedohnědá-taupe látka + nohy tmavý ořech nebo zelenomentolová 
látka + nohy tmavý ořech. Rozměry (ŠxHxV): 189x76x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x105 cm, výška x hloubka sedu: 43x50 cm. Výška spodního prostoru od 
podlahy je 18 cm. 

šedá

9.490 ,- 
OTISA

šedá

hnědábéžová hořčicová

šedá hnědábéžová hořčicová

tyrkysová

rozkládací pohovka se dvěma polštáři a rozkládací křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: tyrkysová látka + nohy tmavý ořech, hnědá látka + nohy natural, béžová látka + nohy tmavý ořech, hořčicová 
látka + nohy tmavý ořech nebo šedá látka + černé dřevěné nohy , rozměry: pohovka (ŠxHxV): 200x85x85 cm, plocha na spaní 180x109 cm, rozkládací křeslo s polštářem (ŠxHxV): 79x86x85 cm, rozklad 
křesla 59x109,5 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. 

13.890 ,- 
ARKADIA POHOVKA

79x86x85 cm, rozklad křesla: 59x109,5 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm 

tyrkysová

5.590 ,- 
ARKADIA KŘESLO

MOLITAN

MOLITAN
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šedohnědá taupe

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: ekokůže bílá/látka 
světlešedá, rozměry (ŠxHxV): 204x98x75/89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 143x202 cm, výška x 
hloubka sedu: 42x57 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm. 

ekokůže bílá / látka světlešedá

13.370 ,- 
FERDI

PRUŽINA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů, materiál: Alova 
hnědá 67/polštáře vzor B102. Rozměry: (ŠxHxV): 197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x185 
cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

P provedení Alova hnědá 67 / polštáře vzor B102

8.890 ,- 
LAOS

MOLITAN

MOLITAN

moderní rozkládací pohovka, kvalitní molitan, materiál: Velvet látka + kov černá, provedení: šedohnědá taupe Velvet látka + nohy černá. Rozměry (ŠxHxV): 190x100x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 
cm, výška x hloubka sedu: 45x62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

5.990 ,- 7.180 ,-
BUFALA

-16 %

L provedení šenil Narnia zlatý / mikrofáze v ceně 9.260 ,- Kč

L provedení bavlna Ba 14 oranžova + Alova v ceně 8.960 ,- Kč

rozkládací pohovka s úložným prostorem, rozměry 
(ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x180 
cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

P provedení Alova hnědá v ceně 8.790 ,- Kč

od 8.790 ,- 
AGA D

MOLITAN
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látka Turkus červenálátka Malmo bordó

látka Malmo modrá látka Turkus limetková

látka Turkus růžoválátka Turkus tyrkysová

šenil cihla + vzor

šenil zlatý + vzor

látka Portland 85 tyrkysová / 100 černá

šenil Silvester kostka hnědá + mikrofáze v ceně 9.990 ,- Kč

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: šenil cihla + vzor,   šenil zlatý + vzor,   látka Portland 85 tyrkysová/100 černá nebo látka Orinoco 29 hnědá/24 světlehnědá. Rozměry (ŠxHxV): 194x86x95 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x194 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm. 

látka Orinoco 29 hnědá / 24 světlehnědá

8.990 ,- 
ASIA NEW

rozkládací pohovka s úložným prostorem, rozměry (ŠxHxV): 78x220x75 cm, plocha na spaní (DxŠ): 
185x140 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm. 

Alova oranžová + polštáře šenil v ceně 9.790 ,- Kč

od 9.790 ,- 
PATRYK

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Turkus růžová, 
tyrkysová, červená, limetková nebo látka Malmo modrá, bordó, hořčicová, 
rozměry (ŠxHxV): 195x90x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x195cm, výška 
x hloubka sedu: 47x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm, v 
provedení látka Tarkus růžová, tyrkysová, limetková nebo červená v ceně: 
9.380 ,- Kč. 

látka Malmo hořčicová

od 7.990 ,- 
ALABAMA

MOLITAN

MOLITAN

BONEL
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šedohnědá taupe

MOLITANPRUŽINA
světlešedá Velvet látka

pohodlné rozkládací křeslo s polštářem a dekorativním prošitím, materiál: Velvet látka + plast, 
provedení: světlešedá Velvet látka, rozměry (ŠxHxV): 80,5x90x92,5 cm, plocha na spaní (ŠxD): 
64x193,5 cm, výška x hloubka sedu: 42x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 
Model pouze do vyprodání zásob.

11.490 ,- 11.990 ,-
IGRIM

-4 %

L provedení, látka Cablo světlemodrá 11

látka Haiti

látka Cablo

01 04 12

14 15 03

3 11 34

02 14 01 02 03

rozkládací pohovka s úložným prostorem včetně polštářů, materiál: látka Haiti 41 
šedočerná/bílé prošití nebo látka Cablo 11 světlemodrá, rozměry (ŠxHxV): 149x90x80 cm, 
plocha na spaní: (ŠxD) 80x195 cm, výška x hloubka sedu: 40x83 cm. Možnost objednání 
ve 3 barevných provedeních látky Haiti nebo v 6 barevných provedeních látky Cablo, v 
ceně: 9.380 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm. 

L provedení, látka Haiti 41 šedočerná / bílé prošití

7.860 ,- 
LAUREL

ekokůže černá ekokůže červená - na 
objednávku

šenil Boss šenil Berlin

relaxační křeslo, barevné provedení ekokůže černá, ekokůže hnědá, ekokůže bílá nebo ekokůže šedá. Rozměry (ŠxHxV): 178x64x92cm. Možnost objednání v ekokůži červená, v 2 provedeních Boss a ve 3 
provedeních Berlin v ceně 6.590 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

6.290 ,- 
LONG

ekokůže bíláekokůže hnědá

ekokůže šedá

MOLITAN

MOLITANBONEL

designové relaxační křeslo s polštářem, bluetooth a reproduktorem, materiál: 
látka + dřevo, provedení: světlešedá látka + nohy tmavý ořech, rozměry 
(ŠxHxV): 75x163x87 cm, výška x hloubka sedu: 49x130 cm. Model pouze do 
vyprodání zásob.

7.990 ,- 9.890 ,-

GREGOR
-19 %

celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem, materiál: látka + dřevo dub, provedení: šedohnědá 
taupe látka + nohy dub nebo tyrkysová látka + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 76x92/160/195x73 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 76x184 cm, výška x hloubka sedu: 42x65 cm. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 18 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

tyrkysová

6.499 ,- 6.990 ,-
FARIDO

-7 %
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04 07 67 29 36 43 41

80

Comp 1
Romantic

Paris 1
Romantic

Paris 3

31 100

Altara hnědá + béžová, P provedení

látka Alova

Alova zelená + béžová, L provedení

rozkládací křeslo s úložným prostorem, dodávané s jedním polštářem, materiál: Alova zelená + 
béžová nebo Altara hnědá + béžová. Rozměry: (ŠxHxV): 104x78x70 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 75x185 
cm, výška x hloubka sedu: 34,5x40 cm. Cena v provedení Altara 6.990 ,- Kč. Možnost objednání v 7 
barevných provedeních látky Alova v ceně 6.690 ,- Kč. Dodací lhůta 4 - 6 týdnů. 

od 6.690 ,- 
KUBOŠ

látka Savanavzorník polštářů

6.790 ,- 
KENY

látka Savana 21 šedá / polštář 
Tokyo red

Savana 16 hnědá / vzor Káro hnědé Savana 05 šedá / vzor Káro šedé Savana 16 hnědá / vzor Paris 3

MOLITAN

MOLITAN

MOLITAN

Náš 
tip!

hnědáPRUŽINA

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Savana 21 šedá/polštář Tokyo red, Savana 16 hnědá/polštář vzor Paris 3, Savana 05 šedá/káro šedé, Savana 16 hnědá/káro hnědé, rozměry: 
(ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm. Možnost objednání ve 3 barevných provedeních látky Savana v kombinaci se vzorovanou látkou v 
ceně 7.990 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

rozkládací křeslo, materiál: látka + plast, provedení: hnědá látka, rozměry (ŠxHxV): 69x102x80 
cm, plocha na spaní (ŠxD): 69x181 cm, výška x hloubka sedu: 42x42 cm. Výška spodního prostoru 
od podlahy je 5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

6.690 ,- 7.990 ,-
OKSIN

látka Cablo 10 mentolová / 01 krémová

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/01 krémová 
nebo Cablo 12 pudrově růžová/13 světlešedá, rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: 
(ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

7.490 ,- 
KENY NEW

80

Comp 1

Romantic
Paris 1

Romantic
Paris 3

31 100

látka Savana

látka Cablo

vzorník polštářů

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/15 šedá, rozměr 
(ŠxHxV): 150x85x70 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x198 cm, výška x hloubka sedu: 42x75 cm, 
rozkládání automat. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Cablo v ceně 8.350 ,- 
Kč. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm. 

P provedení látka Cablo 10 mentolová / 15 šedá

7.990 ,- 
BELLA

látka Cablo 12 růžová / 13 světlešedá

01 03 04 12 14 15

BONEL

-16 %
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8.680 ,- 
MILI 2

POHOVKY / KŘESLA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: šenil Dubaj 29 hnědý, rozměry: (ŠxHxV): 
126x100x81 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm. Možnost 
objednání v 7 barevných provedeních látky Matrix v ceně 8.790 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. 

šenil Dubaj 29 hnědý

látka Matrix látka Matrix

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: šenil Laris 1602/16 oranžový, rozměry: (ŠxHxV): 
95x100x81 cm, plocha na spaní: 80x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm. Možnost objednání v 
7 barevných provedeních látky Matrix v ceně 7.380 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

šenil Laris 1602/16 oranžový

6.990 ,- 
MILI 1

MOLITAN MOLITAN

3sed látka Riviera 81 pařížská modrá

celočalouněné pohodlné rozkládací křeslo, 2sed a 3sed s úložným prostorem a dekorativním prošitím, včetně polštářů, materiál: křeslo - látka Riviera 41 hořčicová, 2sed - látka Riviera 91 světlešedá, 3sed 
- látka Riviera 81 pařížská modrá, rozměry (ŠxHxV): křeslo - 96x105x85 cm, 2sed - 126x105x85 cm, 3sed - 146x105x85 cm, plocha na spaní (ŠxD): křeslo - 81x200 cm, 2sed - 111x200 cm, 3sed - 131x200 cm, 
výška x hloubka sedu: 37x66 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Riviera v ceně: křeslo -8.390 ,- Kč, 2sed – 9.880 ,- Kč, 3sed -10.990 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního 
prostoru od podlahy je 2 cm. 

ALANA
křeslo látka Riviera 41 hořčicová2sed látka Riviera 91 světlešedáPRUŽINA

3-SED
10.480 ,- 

2-SED
8.990 ,- 

KŘESLO
7.790 ,- 

BROKEN POHOVKA BROKEN TABURET

06 13 04 19 10

stylová pohovka a taburet, včetně polštáře, materiál: látka Chester 17 šedá, nožičky dřevěné v barvě buk, rozměry: (ŠxHxV) pohovka: 144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm. 
Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Chester v ceně: pohovka – 6.980 ,- Kč a taburet – 2.780 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. 

L provedení látka Chester 17 šedá

látka Chester

6.490 ,- 
BROKEN

BROKEN TABURET
2.690 ,- 

BROKEN POHOVKA
6.490 ,- 

MOLITAN

17 1711 1102 0205 0501 0109 0920 20

látka Riviera

382616 51 96
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smaragdová

smaragdová

Designový 2,5-SED, materiál: velvet látka + gold chróm-zlatý, barevné provedení: růžová nebo smaragdová rozměry (ŠxHxV): 160x76x77 cm, 
výška x hloubka sedu: 42x55 cm. 

NOBLIN NEW 2,5 SED
7.890 ,- 

růžová

Designový 3-SED, materiál: velvet látka + gold chróm-zlatý, barevné provedení: růžová nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 178x76x77 cm, 
výška x hloubka sedu: 42x53 cm. 

NOBLIN NEW 3 SED
8.290 ,- 

růžová

smaragdová

růžovábéžováhorčicová

Designové křeslo a lavice, materiál: velvet látka + gold chróm-zlatý, barevné provedení: béžová velvet látka + gold chróm-zlatý,  růžová látka + gold chróm-zlatý, hořčicovvá velvet látka + gold chróm-
zlatý, sivo-modrá velvet látka + gold chróm-zlatý nebo smaragdová velvet látka + gold chróm-zlatý, rozměry křesla (ŠxHxV): 77x76x77 cm, rozměr lavice (ŠxHxV): 132x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 
46x58 cm. 

šedo-modrá

Designový taburet, materiál: velvet látka + gold chróm-zlatý, 
barevné provedení: růžová nebo smaragdová, rozměry (PxV): 
51x41 cm. 

NOBLIN NEW TABURET TYP 1
2.890 ,- 

růžová

Designový taburet, materiál: velvet látka + gold chróm-zlatý, 
barevné provedení: růžová nebo smaragdová, rozměry (ŠxHxV): 
99x44,5x40 cm. 

NOBLIN NEW TABURET TYP 2
3.390 ,- 

růžová

smaragdová

smaragdová

NOBLIN NEW KŘESLO
6.290 ,- 

NOBLIN NEW LAVICE
7.590 ,- 
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ekokůže D8 černá

2.590 ,- látka Savana 72 
mentolová

2.590 ,- látka Savana 17 béžová 2.590 ,- látka Kronos 22 šedá 2.590 ,- látka Kronos 05-09 modrá 2.590 ,- látka Kronos 14 
smaragdová

2.590 ,- ekokůže bílá / šenil Lava 5 2.590 ,- ekokůže černá / šenil 
Lava 5

2.250 ,- mikrofáze hnědá 2.250 ,- mikofáze červená 2.590 ,- ekokůže černá / látka 
noviny

ekokůže

80 924 92605 9100 10 4361 920 2203 912 42 36

látka Soro

mikrofázelátka Savana

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka Savana 72 mentolová, 61 pudrově růžová, 17 béžová nebo látka Kronos 14 smaragdová, 05-09 modrá, 22 šedá, 
Možnost objednání křesla Cuba ve vyobrazených barevných provedeních látky Savana nebo Kronos. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů. 

2.590 ,- látka Savana 61 pudrová 
růžová

CUBA KŘESLO

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka noviny, látka mikrofáze: hnědá, zelená, červená, modrá, oranžová, ekokůže: béžová, oranžová, černá, hnědá nebo 
šenil melír + ekokůže bílá, šenil melír + ekokůže černá nebo ekokůže černá látka. Cena křesla v celé ekokůži nebo v látce Lava v kombinaci s ekokůží: 2.590 ,- Kč. Možnost objednání ve vyobrazených 
barevných provedeních látek: Savana, Kronos, Soro, Lava: 2.590 ,- Kč nebo v látce mikrofáza: 2.250,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

CUBA KŘESLO

ekokůže D1F béžová

křeslo, provedení: ekokůže béžová D1F nebo ekokůže černá D8, rozměry: (ŠxHxV): 65x57x70 cm, 
výška x hloubka sedu: 42,5x46 cm. Cena v látce Lava, Soro, Savana, mikrofáze nebo v látce 
Kronos: 2.840 ,- Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

od 2.680 ,- 
CALERA

ekokůže černá

dvojkřeslo, rozměry (ŠxHxV): 124x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, látka mikrofáze: 
hnědá nebo červená v ceně 3.480 ,- Kč nebo ekokůže béžová, oranžová, a černá, cena v 
ekokůži nebo v látce Lava: 4.240 ,- Kč, cena v látce Savana, Soro nebo Kronos: 4.240 ,- Kč. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

od 3.480 ,- 
CUBA DVOJKŘESLO

pohodlné klubové křeslo s taburetem, provedení: látka Soro 40 hořčicová, 
90 šedá, 61 pudrová růžová, 34 mentolová nebo 28 hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 
křeslo - 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45cm, taburet - 47x38x30 cm. 
Možnost objednání v látce Soro, Savana, Kronos nebo ekokůže: 3.440 ,- Kč, 
v látce mikrofáze: 3.260 ,- Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost objednání 
křesla CUBA, ROSE nebo CALERA ve vyobrazených barevných provedeních. 
Dodací lhůta 6-8 týdnů. 

látka Kronosšenil Lava

1 01 05-096 14 13 602 27 4002 07 97 613.260 ,- 
ROSE

cena za komplet křeslo + taburet

hnědá

hořčicová

šedá

pudrová růžová

mentolová

ekokůže oranžová

ekokůže béžová


