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ALFA
š*v*h: 252*95/105*180 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 56 cm

    
Plocha pro spaní: 130*195 cm

F

VEGA
š*v*h: 250*93*170 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm

    
Plocha pro spaní: 128*210 cm

    
Úložný prostor

    
Úložný prostor

rohová sedací souprava

rohová sedací souprava



Plocha pro spaní: 128*195 cm Plocha pro spaní: 128*205 cm

Bok-P/LA, B, C
š*v*h: 

26/18/11*58*85 cm

A B C

Křeslo 1S bok (B)
š*v*h: 96*90/100*95 cm

Dvojsed 2S+2x bok (B) 
š*v*h: 176*90/100*95 cm

Trojsed 3R+2x bok (B)
š*v*h: 240*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 120*195 cm

Roh 2S
š*v*h: 95*90*95 cm

OT 1
š*v*h: 

70*90/100*170 cm

OT 2
š*v*h: 

92*90/100*180 cm
Taburet pevný prvek
š*v*h: 64*45*88 cm

Taburet s úlož. prostorem
š*v*h: 64*45*88 cm

Jednosed 1S(70)
š*v*h: 

70*90/100*95 cm

Dvojsed 2S(110)
š*v*h: 

110*90/100*95 cm

Dvojsed 2S(140)
š*v*h: 

140*90/100*95 cm

Trojsed 3S
š*v*h: 

200*90/100*95 cm

Roh 1R
š*v*h: 95*90/100*95 cm

Dvojsed 2P(110)
š*v*h: 

110*90/100*95 cm

Jednosed 1P(70)
š*v*h: 

70*90/100*95 cm

Dvojsed 2P+2x bok (B) 
š*v*h: 176*90/100*95 cm

Trojsed 3R
š*v*h: 200*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 120*195 cm

Trojsed 3P
š*v*h: 

200*90/100*95 cm

Dvojsed 2R(140)
š*v*h: 140*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 135*125+ 55 cm

Dvojsed 2P(140)
š*v*h: 

140*90/100*95 cm

polohovatelné 
záhlavníky

pevné
záhlavníky

MASTER
modulová sedací souprava

výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 54 cm



pohovka ORION 3R
š*v*h: 230*90/100*95 cm

plocha pro spaní: 125*195 cm

křeslo ORION
š*v*h: 85*90/100*95 cm

pohovka ORION 2P
š*v*h: 165*90/100*95 cm

rohová sedací souprava
š*v*h: 245*90/103*180 cm

plocha pro spaní: 128*190 cm

rohová sedací souprava 1PW
š*v*h: 270*100*210 cm

plocha pro spaní: 125*200 cm

rohová sedací souprava 2P
š*v*h: 225*100*270 cm

plocha pro spaní: 125*200 cm
křeslo KANON

š*v*h: 105*100*90 cm

ORION
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 54 cm

    
Plocha pro spaní: 130*195 cm

F

š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm

    
Plocha pro spaní: 128*195 cm

    
Úložný prostor

    
Úložný prostor

KANON
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 54 cm

F

š*v*h: 260*95/105*180 cm, výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm

ROXI
rohová sedací souprava

SOLO II
rohová sedací souprava

F
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pohovka
š*v*h: 205*95*93 cm

plocha pro spaní: 125*186 cm
výška sedu: 44 cm, hloubka sedu: 57 cm

Křeslo
š*v*h: 75*95*85 cm
hloubka sedu: 45 cm

pohovka 
š*v*h: 195*95*90 cm

plocha pro spaní: 125*195 cm
výška sedu: 43 cm, hloubka sedu: 58 cm

křeslo 
š*v*h: 62*105*80 cm

výška sedu: 40 cm, hloubka sedu: 45 cm

3+1+1 

F

š*v*h: 226*92*160 cm
plocha pro spaní: 130*205 cm
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 55 cm

taburet II
š*v*h: 

42*35*42 cm

taburet V
š*v*h: 

52*45*52 cm

taburet ADA
š*v*h: 

50*45*50 cm

TOGO
rohová sedací souprava

F

š*v*h: 262*95/105*170 cm
plocha pro spaní: 128*210 cm
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 56 cm

SOLO
rohová sedací souprava

BRUNO
pohovka

ALEX
pohovka

ADA
sestava

TINA
sestava 3+1+1

SARA
pohovka

š*v*h: 230*100*100 cm
plocha pro spaní: 160*200 cm
výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm

š*v*h: 230*100*100 cm
plocha pro spaní: 160*200 cm
výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm

š*v*h: 200*100*95 cm
plocha pro spaní: 160*200 cm
výška sedu: 50 cm, hloubka sedu: 60 cm

chromové nohy
CR


