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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedací souprava Bern s konstrukcí z tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitních materiálů 
použitých na výplň čalounění. U sedáků i u opěrných polštářů je použita vysoce kvalitní studená pěna.  Široká 
barevná paleta vysoce kvalitních potahových kůží doladí každý interiér dle Vašeho přání. 

Rohové opěrné polštáře s relaxační funkcí, podhlavníky s nastavitelnou výškou a sklonem nebo polohovatelné 
područky jsou funkce jenž napomáhají pohodlí jednotlivých uživatelů.

BERN
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Jemný dotek kůže...
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Záleží na každém detailu...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Plocha lůžka je potažena kvalitním matracovým potahem 
a opatřena kovovou úchytkou. Na přání zákazníka lze vylepšit 
vzhled sedací soupravy potažením lůžka kůží sedačky.

Základní rozměry
Výška: 90 cm

Hloubka: 92 cm

Výška sedu 45 cm

Hloubka sedu 56 cm

Područka 24 cm

Područka křesla 21 cm

Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8 cmvýška 8 cm

Více než 

120 odstínů
potahových kůží

BERN
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Roh pro relax

Vybrané sestavné rohové díly jsou 
opatřeny funkcí relaxačního polohování. 
Skvělá funkce pro ty, kteří preferují 
zdřímnutí v polosedě.

Polohovatelná područka a podhlavník

Sedací soupravu Bern lze vybavit polohovatelnými područkami, které 
oceníte hlavně ve chvílích strávených s knížkou, nebo lehkého zdřímnutí. 
Podhlavníky s nastavitelnou výškou a sklonem uvítají především osoby 
vyššího vzrůstu. 

BERN
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Úložné prostory
Velmi žádané jsou sestavné prvky s možností 
úložného prostoru, například zásuvka, výklopné 
kanape nebo výklopný přístavný taburet. Vše 
naleznete v typovém plánu sedačky Bern.

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.

BERN
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Taburet 
s úložným prostorem
Rafinovaně skrytý úložný prostor 
pro uschování doplňkových 
polštářů a dek.



Více než 
120 odstínů
potahových kůží

Semianilinová kůže

Na dotek je semianilin velmi příjemný, opticky velmi atraktivní 
a homogennější nežli nubuk-anilin. Má jednotný odstín, který 
stejně jako ostatní vlastnosti této kůže určuje luxusní vzhled sedací 
soupravy.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Křeslo 
Co by byla sedačka bez křesla...? 
V typovém plánu si můžete vybrat ze dvou 
variant a to „normální“ křeslo s možností 
přidání podhlavníku (viz. foto), klubové 
křeslo s podhlavníkem a polohovatelnou 
područkou, či křeslo s otočným talířem.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA/KANAPE
7 3-sedák

3

226 x 90 x 92 cm

8 2,5-sedák

2,5

198 x 90 x 92 cm

9 2-sedák, potažení zadní 
části

2

168 x 90 x 92 cm

10 2-sedák s úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2S

168 x 90 x 92 cm

KŘESLO
11 Křeslo, potažení zadní 

části, není se sklopnou 
područkou

1

98 x 90 x 92 cm

KLUBOVÉ KŘESLO
12 Klubové křeslo se spodním 

polštářem - možné bez 
podhlavníku, možné bez 
polohování područky 
- potažení zadní části, 
výška sedáku cca 43 cm  / 
hloubka sedáku cca 53 cm

1CS

72 x 83 x 82 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
13 Otočné křeslo se spodním 

polštářem – chromový talíř 
možné bez podhlavníku 
- možné bez polohování 
područky, potažení zadní 
části, výška sedáku cca 
45 cm  / hloubka sedáku 
cca 53 cm

1D

79 x 88 x 91 cm

KONCOVÝ PRVEK
14 3-sedák,  područka vlevo

3L

202 x 90 x 92 cm

15 3-sedák,  područka vpravo

3R

202 x 90 x 92 cm

16 2,5-sedák,  područka vlevo

2,5L

174 x 90 x 92 cm

17 2,5-sedák,  područka 
vpravo

2,5R

174 x 90 x 92 cm

18 2-sedák,  s područkou vlevo

2L 

144 x 90 x 92 cm

19 2-sedák,  s područkou 
vpravo

2R

144 x 90 x 92 cm

20 2-sedák, s úložným 
prostorem a područkou 
vlevo

2SL

144 x 90 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

21 2-sedák, s úložným 
prostorem a područkou 
vpravo

2SR

144 x 90 x 92 cm

22 1,5-sedák,  područka vlevo

1,5L

106 x 90 x 92 cm

23 1,5-sedák,  područka 
vpravo

1,5R

106 x 90 x 92 cm

24 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

1,5SL

106 x 90 x 92 cm

25 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo

1,5SR

106 x 90 x 92 cm

26 1-sedák, područka vlevo

1L

86 x 90 x 92 cm

27 1-sedák, područka vpravo

1R

86 x 90 x 92 cm

28 1-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

1SL

86 x 90 x 92 cm

29 1-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo

1SR

86 x 90 x 92 cm

30 2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2

182 x 90 x 92 cm

31 2-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

2AhoR

182 x 90 x 92 cm

32 2-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2S

182 x 90 x 92 cm

33 2-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vpravo

2SAhoR

182 x 90 x 92 cm

34 1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5

144 x 90 x 92 cm

35 1,5-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1,5AhoR

144 x 90 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

36 1,5-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5S

144 x 90 x 92 cm

37 1,5-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vpravo

1,5SAhoR

144 x 90 x 92 cm

38 1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1

124 x 90 x 92 cm

39 1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1AhoR

124 x 90 x 92 cm

40 1-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1S

124 x 90 x 92 cm

41 1-sedák s úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vpravo

1SAhoR

124 x 90 x 92 cm

42 1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem

1,5KOL

88 x 90 x 203 cm

43 1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem

1,5KOR

88 x 90 x 203 cm

44 1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem

1,5KOSL

88 x 90 x 203 cm

45 1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem

1,5KOSR

88 x 90 x 203 cm

46 Kanape, područka vlevo

CanL

92 x 90 x 163 cm

47 Kanape, područka vpravo

CanR

92 x 90 x 163 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

61 Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), není možné 
s podhlavníkemSERR

88 x 90 x 88 cm

62 Oblý roh,  možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy

RE

101 x 90 x 101 cm

63 Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy, není 
s podhlavníkem

RERR

101 x 90 x 101 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
64 3-sedák s funkcí příčného 

lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapi 
nebo kombielementy; 
Plocha lůžka: 226 x 126 cm3AL

202 x 90 x 92 cm

65 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapi 
nebo kombielementy; 
Plocha lůžka: 226 x 126 cm3AR

202 x 90 x 92 cm

66 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy, kanapi nebo 
kombielementy; Plocha 
lůžka: 178 x 126 cm3AEL

178 x 90 x 92 cm

67 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapí 
nebo kombielement; Plocha 
lůžka: 198 x 126 cm2,5AL

174 x 90 x 92 cm

68 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapí 
nebo kombielement; Plocha 
lůžka: 198 x 126 cm2,5AR

174 x 90 x 92 cm

69 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy, kanapi nebo 
kombielementy  Ložná 
plocha: 150 x 126 cm2,5AEL

150 x 90 x 92 cm

70 2-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy, kanapi nebo 
kombielementy; Plocha 
lůžka: 120 x 126 cm2AEL

120 x 90 x 92 cm

TABURET
71 Taburet

Ho

60 x 45 x 60 cm

72 Taburet s funkcí  (odkládací 
prostor)

HoF

60 x 45 x 60 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

48 Kanape rozkládací, 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka 
vlevo (bez opření o stěnu) 
(s podhlavníkem dodržet 
dodatečnou vzdálenost)CanFL

92 x 90 x 163 cm

49 Kanape rozkládací, 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka 
vpravo (bez opření o stěnu) 
(s podhlavníkem dodržet 
dodatečnou vzdálenost)CanFR

92 x 90 x 163 cm

50 Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo 
(nutná vzdálenost 5 cm 
od stěny) (s podhlavníkem 
dodržet dodatečnou 
vzdálenost), možné bez 
polohování područky

CanMoL

92 x 90 x 163 - 200 cm

51 Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo 
(nutná vzdálenost 5 cm 
od stěny) (s podhlavníkem 
dodržet dodatečnou 
vzdálenost), možné bez 
polohování područky

CanMoR

92 x 90 x 163 - 200 cm

MEZIPRVEK
52 3-sedák mezielement  bez 

područek

3EL

178 x 90 x 92 cm

53 2,5-sedák-mezielement  
bez područek

2,5EL

150 x 90 x 92 cm

54 2-sedák mezielement  bez 
područek

2EL

120 x 90 x 92 cm

55 2-sedák mezielement  
s úložným prostorem bez 
područek

2SEL

120 x 90 x 92 cm

56 1,5-sedák mezielement  
bez područek

1,5EL

82 x 90 x 92 cm

57 1,5-sedák mezielement  
s úložným prostorem bez 
područek

1,5SEL

82 x 90 x 92 cm

58 1-sedák mezielement  bez 
područek

1EL

62 x 90 x 92 cm

59 1-sedák mezielement  
s úložným prostorem, bez 
područek

1SEL

62 x 90 x 92 cm

ROH
60 Špičatý roh

SE

88 x 90 x 88 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

73 XXL taburet, s trvalým 
čalouněním

XXLHo

130 x 45 x 65 cm

74 XXL taburet s funkcí  
(odkládací prostor)

XXLHoF

130 x 45 x 65 cm

PODHLAVNÍK
75 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem; 
podhlavník k dodání pouze 
v celém kompletu (nelze 
objednat samostatné 
předvrtání)

�KS

50 x 13 x 13 cm

POLŠTÁŘ
76 Polštář 40 x 40 cm

Polštář  
40 x 40 40 x 40 cm

77 Polštář 50 x 50 cm

Polštář  
50 x 50 50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
79 Příplatek za polohování 

područky pro každou 
područku

Příplatek  za  
polohování 
područek

80 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

Čisticí sada Keralux

Nesmíme zapomínat 
i na údržbu potahové 
kůže. Proto Vám 
nabízíme řadu čisticích 
a impregnačních 
prostředků Keralux, 
které pomáhají 
prodloužit krásný 
vzhled sedačky.

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

TYPOVÝ PLÁN – BERN TYPOVÝ PLÁN – BERN

Čisticí sada Keralux

Nesmíme zapomínat 
i na údržbu potahové 
kůže. Proto Vám 
nabízíme řadu čisticích 
a impregnačních 
prostředků Keralux, 
které pomáhají 

2D grafický návrh – ZDARMA

Jakýkoliv tvar 
a rozměr...

Speciálně vyškolený tým na prodejnách 
velmi ochotně našim zákazníkům 
poradí s výběrem typu sedací soupravy, 
předvede a vysvětlí ovládání jednotlivých 
funkcí a pomůže s výběrem vhodného 
potahového materiálu. 

Namístě vytvoří 2D grafický návrh 
na základě Vámi dodaných informací 
o prostoru, kde má být sedací souprava 
umístěna. 

2D grafický návrh se připravuje pomocí 
speciálního magnetického tabla 
a jednotlivých sestavných dílů sedací 
soupravy v měřítku 1:50. Tak dostává 
náš zákazník dost přesnou představu 
o umístění sedací soupravy v místnosti.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

2D grafický návrh a poradenská služba – ZDARMA

Vyškolený personál našich prodejen pro vás připraví 2D 
grafický návrh sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových 
s 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 v ám naši kvalifikovaní pracovníci vynesou 
až do bytu nebo domu a namístě smontují.

Likvidace obalů – ZDARMA

Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.

Likvidace staré sedací soupravy – ZDARMA

Starou sedací soupravu pracovníci naší firmy rozmotnují, 
odvezou a odborně zlikvidují dle ekologických požadavků 
na likvidace.

Služby od A do Z
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