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Jak už samotný název napovídá, jedná se o sedací soupravu, 
která bude své uživatele fascinovat v každé chvíli svou 
vysokou variabilitou. 

Kostra je vyrobena z tvrdého bukového dřeva, což zaručuje 
dlouhodobou konstrukční pevnost sedací soupravy. Výběr 
tuhosti sedu, buď měkká ze studené pěny na vlnitých 
pružinách v kovovém rámu, nebo tvrdší ze Super-Bonell 
pružinového jádra s vrstvou studené pěny, dává jedinečnou 
možnost přizpůsobit si sedačku takříkajíc na míru.

Sedací soupravu Fantastico je možno objednat 
v jednobarevném provedení s výběrem více než 120 odstínů 
potahových kůží.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jednoduše 
fantastická...

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

Plocha lůžka 

Standardně je plocha lůžka potažena kvalitním 
matracovým potahem a opatřena kovovou úchytkou. 
Na přání zákazníka lze potahnout plochu lůžka stejnou 
potahovou kůží.

Sedací souprava Fantastico nabízí v typovém plánu  volně 
stojící 3sedák s funkcí podélného lůžka.
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Televizní křeslo 

Televizní křeslo je vybaveno manuálně ovládanou 
relaxační funkcí, kdy se upraví sklon opěrného 
polštáře a vysune se podnožka. Je taktéž dovybaveno 
podhlavníkem s nastavitelnou výškou a sklonem.

Interiér a vzhled sedací soupravy 
můžete doladit polštáři ve stejné 
kůži nebo pestrobarevných bytových 
látkách.



Relaxační funkce opěráků v rohu

Podhlavník s nastavitelnou výškou 
a sklonem

Otočný rondel

Úložný prostor – zásuvka

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Polohovací kanape

Základní rozměry
Výška 91 cm

Hloubka: 92 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 53 cm

Područka: 22 cm

Sklopná područka 22–28 cm

FANTASTICO
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Funkce sedací soupravy Fantastico



Možno kombinovat 
hlavní a korpusovou látku.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Více než 
120 odstínů
potahových kůží

Nejvyšší kvalita,
perfektní zpracování,
nadstandardní služby

Kolekce našich kožených sedacích souprav se 
vedle užití vysoce kvalitních silných přírodních 
kůží vyznačuje perfektním čalounickým 
zpracováním. Tím dostává zákazník jen ten 
nejvyšší luxus. 
A aby byl požitek ze sedací soupravy dokonalý, 
poskytujeme našim zákazníkům balíček 
nadstandardních služeb, jako jsou vytvoření 
2D grafického návrhu a poradenské služby, 
doprava po celé ČR a SR, vynošení a montáž 
či likvidace obalů, případně i staré sedací 
soupravy a to vše naprosto ZDARMA.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Podhlavník s nastavitelnou výškou 
a sklonem

Relaxační funkce rohových opěrných 
polštářů

Polohovací 
područka

Úložný prostor – zásuvka

FANTASTICO
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Funkce sedací soupravy Fantastico

Televizní křeslo 

Televizní křeslo je vybaveno manuálně 
ovládanou relaxační funkcí, kdy se 
upraví sklon opěrného polštáře a vysune 
se podnožka. Je taktéž dovybaveno 
podhlavníkem s nastavitelnou výškou 
a sklonem.



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

Kovová noha Dřevěná noha

výška 3,5 cm
vzadu

výška 3,5 cm
vzadu

výška 11 cm
vpředu

výška 11 cm
vpředu

U nás si vyberete 
z více než 

120 odstínů
potahových kůží

Starosti 
hoďte za hlavu

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.

Doprava, vynošení a montáž 
– ZDARMA

FANTASTICO
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Záleží na každém detailu...
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
7 3-sedák

3

226 x 91 x 92 cm

8 3-sedák se sklopnou 
područkou vlevo

LALL3

226 - 232 x 91 x 92 cm

9 3-sedák se sklopnou 
područkou vpravo

3LALR

226 - 232 x 91 x 92 cm

10 3-sedák se sklopnou 
područkou vlevo a vpravo

LALL 3LALR

226 - 238 x 91 x 92 cm

11 2,5-sedák

2,5

198 x 91 x 92 cm

12 2,5-sedák se sklopnou 
područkou vlevo

LALL2,5

198 - 204 x 91 x 92 cm

13 2,5-sedák se sklopnou 
područkou vpravo

2,5LALR

198 - 204 x 91 x 92 cm

14 2,5-sedák se sklopnými 
područkami vlevo a vpravo

LALL 
2,5LALR

198 - 210 x 91 x 92 cm

15 2-sedák, potažení zadní 
části

2

168 x 91 x 92 cm

16 2-sedák se sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní části

LALL2

168 - 174 x 91 x 92 cm

17 2-sedák se sklopnou 
područkou vpravo, potažení 
zadní části

2LALR

168 - 174 x 91 x 92 cm

18 2-sedák, sklopná područka 
vlevo a vpravo, potažení 
zadní části

LALL 2LALR

168 - 180 x 91 x 92 cm

19 2-sedák s úložným 
prostorem

2S

168 x 91 x 92 cm

20 2-sedák s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní části

LALL2S

168 - 174 x 91 x 92 cm

21 2-sedák s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou vpravo, potažení 
zadní části

2SLALR

168 - 174 x 91 x 92 cm

22 2-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vlevo a vpravo

LALL 2SLALR

168 - 180 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

KŘESLO
23 Křeslo, potažení zadní části, 

není se sklopnou područkou

1

104 x 91 x 92 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
24 Křeslo s relaxační 

funkcí bez dotyku země, 
s ruční podpěrkou nohou 
a výškově nastavitelným 
podhlavníkem, není se 
sklopnou područkou, pouze 
se sedákem ze studené 
pěny; výška sedu: cca 42 cm 
/ hloubka sedu: cca 53 cm

Televizní 
křeslo

97 x 91 - 107 x 88 - 181 cm

KONCOVÝ PRVEK
25 3-sedák, područka vlevo

3L

202 x 91 x 92 cm

27 3-sedák, područka vpravo

3R

202 x 91 x 92 cm

26 3-sedák vlevo se sklopnou 
područkou

LALL3L

202 - 208 x 91 x 92 cm

28 3-sedák vpravo se sklopnou 
područkou

3RLALR

202 - 208 x 91 x 92 cm

29 2,5-sedák, područka vlevo

2,5L

174 x 91 x 92 cm

31 2,5-sedák, područka vpravo

2,5R

174 x 91 x 92 cm

30 2,5-sedák vlevo se sklopnou 
područkou

LALL 2,5L

174 - 180 x 91 x 92 cm

32 2,5-sedák vpravo se 
sklopnou područkou

2,5R LALR

174 - 180 x 91 x 92 cm

33 2-sedák, područka vlevo

2L

144 x 91 x 92 cm

35 2-sedák, područka vpravo

2R

144 x 91 x 92 cm

34 2-sedák vlevo se sklopnou 
područkou

LALL2L

144 - 150 x 91 x 92 cm

36 2-sedák vpravo se sklopnou 
područkou

2RLALR

144 - 150 x 91 x 92 cm

37 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

2SL

144 x 91 x 92 cm

39 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

2SR

144 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

38 2-sedák vlevo s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou

LALL 2SL

144 - 150 x 91 x 92 cm

40 2-sedák vpravo s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou

2SR LALR

144 - 150 x 91 x 92 cm

41 1,5-sedák, područka vlevo

1,5L

106 x 91 x 92 cm

43 1,5-sedák, područka vpravo

1,5R

106 x 91 x 92 cm

42 1,5-sedák vlevo se sklopnou 
područkou

LALL 1,5L

106 - 112 x 91 x 92 cm

44 1,5-sedák vpravo se 
sklopnou područkou

1,5R LALR

106 - 112 x 91 x 92 cm

45 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

1,5SL

106 x 91 x 92 cm

47 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

1,5SR

106 x 91 x 92 cm

46 1,5-sedák vlevo s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou

LALL 1,5SL

106 - 112 x 91 x 92 cm

48 1,5-sedák vpravo s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou

1,5SR LALR

106 - 112 x 91 x 92 cm

49 1-sedák, područka vlevo; 
kombinovatelný s prvky 
s funkcí příčného lůžka; 
není možno kombinovat 
s rohem1L

80 x 91 x 92 cm

51 1-sedák, područka vpravo; 
kombinovatelný s prvky 
s funkcí příčného lůžka; 
není možno kombinovat 
s rohem1R

80 x 91 x 92 cm

50 1-sedák vlevo se sklopnou 
područkou; kombinovatelný 
s prvky s funkcí příčného 
lůžka; není možno 
kombinovat s rohemLALL1L

80 - 86 x 91 x 92 cm

52 1-sedák vpravo se sklopnou 
područkou; kombinovatelný 
s prvky s funkcí příčného 
lůžka; není možno 
kombinovat s rohem1RLALR

80 - 86 x 91 x 92 cm

53 Přístavný taburet vlevo, 
není možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoL

65 x 44 x 92 cm

54 Přístavný taburet vpravo, 
není možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoR

65 x 44 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

58 Kanape vlevo se sklopnou 
područkou

LALL CanL

84 - 90 x 91 x 163 cm

60 Kanape vpravo se sklopnou 
područkou

CanR LALR

84 - 90 x 91 x 163 cm

61 Kanape s úložným 
prostorem, područka 
vlevo (s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm), 
není možné se sklopnou 
područkou 

CanFL

84 x 91 x 163 cm

62 Kanape s úložným 
prostorem, područka 
vpravo (s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm), 
není možné se sklopnou 
područkou 

CanFR

84 x 91 x 163 cm

63 Kanape s motorem, 
područka vlevo 
(s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm)CanMoL

84 x 91 x 163 - 200 cm

65 Kanape s motorem, 
područka vpravo 
(s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm)CanMoR

84 x 91 x 163 - 200 cm

64 Kanape vlevo s motorem 
a sklopnou područkou 
(s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm)LALL 

CanMoL

84 - 90 x 91 x 163 - 200 cm

66 Kanape vpravo 
s motorem a sklopnou 
područkou (s dodatečným 
podhlavníkem je nutná 
vzdálenost od stěny 10 cm)CanMoR 

LALR

84 - 90 x 91 x 163 - 200 cm

66.1 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vlevo

Can ManL

84 x 91 x 163 cm

66.2 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vpravo

Can ManR

84 x 91 x 163 cm

MEZIPRVEK
67 3-sedák meziprvek bez 

područek

3EL

178 x 91 x 92 cm

68 2,5-sedák meziprvek bez 
područek

2,5EL

150 x 91 x 92 cm

69 2-sedák meziprvek bez 
područek

2EL

120 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

55 1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, není 
možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelný

Aho1L

128 x 91 x 150 cm

56 1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, není 
možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelný

1AhoR

128 x 91 x 150 cm

56.1 1,5-sedák s uzávěrem 
rondele vlevo (rondel otočný 
o 360°) (rondel: potažení 
zadní části / opěradlo část: 
bez zadního potahu)1,5RoL

183 x 91 x 101 cm

56.2 1,5-sedák s uzávěrem 
rondele vpravo (rondel 
otočný o 360°) (rondel: 
potažení zadní části / 
opěradlo část: bez zadního 
potahu)

1,5RoR

183 x 91 x 101 cm

56.3 1,5-sedák s úložným 
prostorem a uzávěrem 
rondele vlevo (rondel otočný 
o 360°) (rondel: potažení 
zadní části / opěradlo část: 
bez zadního potahu)

1,5SRoL

192 x 91 x 101 cm

56.4 1,5-sedák s úložným 
prostorem a uzávěrem 
rondele vpravo (rondel 
otočný o 360°) (rondel: 
potažení zadní části / 
opěradlo část: bez zadního 
potahu)

1,5SRoR

192 x 91 x 101 cm

56.5 1-sedák s uzávěrem 
rondele vlevo (rondel otočný 
o 360°) (rondel: potažení 
zadní části / opěradlo část: 
bez zadního potahu)1RoL

163 x 91 x 101 cm

56.6 1-sedák s uzávěrem 
rondele vpravo (rondel 
otočný o 360°) (rondel: 
potažení zadní části / 
opěradlo část: bez zadního 
potahu)

1RoR

163 x 91 x 101 cm

56.7 1-sedák s úložným 
prostorem a uzávěrem 
rondele vlevo (rondel otočný 
o 360°) (rondel: potažení 
zadní části / opěradlo část: 
bez zadního potahu)

1SRoL

163 x 91 x 101 cm

56.8 1-sedák s úložným 
prostorem a uzávěrem 
rondele vpravo (rondel 
otočný o 360°) (rondel: 
potažení zadní části / 
opěradlo část: bez zadního 
potahu)

1SRoR

163 x 91 x 101 cm

56.9 Příplatek za dodatečnou 
funkci přestavení (plynový 
píst) v rondelu (možné 
u všech rondelů, 1,5-sedáků 
rondelů a 1-sedáků 
rondelů)

Příplatek V 
(plynový píst)

57 Kanape, područka vlevo

CanL

84 x 91 x 163 cm

59 Kanape, područka vpravo

CanR

84 x 91 x 163 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

70 2-sedák meziprvek 
s úložným prostorem bez 
područek

2SEL

120 x 91 x 92 cm

71 1,5-sedák meziprvek bez 
područek

1,5EL

82 x 91 x 92 cm

72 1,5-sedák meziprvek 
s úložným prostorem bez 
područek

1,5SEL

82 x 91 x 92 cm

73 1-sedák meziprvek bez 
područek

1EL

62 x 91 x 92 cm

ROH
74 Trapézový roh vlevo, 

možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PEL

100 x 91 x 100 cm

75 Trapézový roh vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PER

100 x 91 x 100 cm

76 Trapézový roh vlevo 
s relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkemPELRR

100 x 91 x 100 cm

77 Trapézový roh vpravo 
s relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkemPERRR

100 x 91 x 100 cm

78 Špičatý roh, není možné 
s trapézovým příčným 
lůžkem

SE

90 x 91 x 90 cm

79 Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu) není možné 
s trapézovým příčným 
lůžkemSERR

90 x 91 x 90 cm

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

RE

100 x 91 x 100 cm

81 Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy

RERR

100 x 91 x 100 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
82 3-sedák s funkcí příčného 

lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3AL

174 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

84 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3AR

174 x 91 x 92 cm

83 3-sedák s příčným lůžkem 
sklopná područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm

LALL3AL

174 - 180 x 91 x 92 cm

85 3-sedák s příčným lůžkem 
sklopná područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3ARLALR

174 - 180 x 91 x 92 cm

86 3-sedák s příčným lůžkem 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 253 x 125 cm3AEL

150 x 91 x 92 cm

87 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

2,5AL

158 x 91 x 92 cm

89 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm2,5AR

158 x 91 x 92 cm

88 2,5-sedák s příčným lůžkem 
sklopná područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

LALL 2,5AL

158 - 164 x 91 x 92 cm

90 2,5-sedák s příčným lůžkem 
sklopná područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

2,5ARLALR

158 - 164 x 91 x 92 cm

91 2,5-sedák s příčným lůžkem 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm2,5AEL

134 x 91 x 92 cm

92 2-sedák s příčným lůžkem 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 211 x 125 cm2AEL

120 x 91 x 92 cm

93 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vlevo, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3APEL

161 x 91 x 92 cm

95 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vpravo, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3APER

161 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

94 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 195 x 125 cmLALL 3APEL

161 - 167 x 91 x 92 cm

96 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 195 x 125 cm3APER LALR

161 - 167 x 91 x 92 cm

97 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vlevo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 255 x 125 cm3APELEL

137 x 91 x 92 cm

98 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vpravo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 255 x 125 cm3APEREL

137 x 91 x 92 cm

99 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vlevo, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm2APEL

144 x 91 x 92 cm

101 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, područka 
vpravo, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm2APER

144 x 91 x 92 cm

100 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cmLALL 2APEL

144 - 150 x 91 x 92 cm

102 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm2APER LALR

144 - 150 x 91 x 92 cm

103 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vlevo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm2APELEL

120 x 91 x 92 cm

104 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vpravo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm2APEREL

120 x 91 x 92 cm

104.1 3-sedák s funkcí podélného 
lůžka;
Plocha lůžka: 144 x 200 cm

3LÄ

198 x 91 x 92 cm

TYPOVÝ PLÁN – FANTASTICO TYPOVÝ PLÁN – FANTASTICO
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č. Zobrazení PopisArtikl

TABURET
105 Taburet, pouze se sedákem 

z polyeterové pěny

Ho
58 x 45 x 58 cm

105.1 Otočný taburet, pevně 
namontovaný, pouze 
v kombinaci s díly rondelu, 
není samostatně stavitelnýDho

72 x 45 x 76 cm

PODHLAVNÍK
107 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem, vč. 
PouzderPodhlavník 

KS 17 x 22 x 45 cm

107.2 Příprava pro podhlavník 
KS * pouze pouzdra bez 
podhlavníku* (volitelně pro 
každou pozici podhlavníku) 
Do objednávky nutno uvést 
umístění! (Sledujte označení 
u jednotlivých elementů)

Příplatek za 
přípravu pro 
podhlavník 

KS

POLŠTÁŘ
108 Šíjový váleček z kůže

Šíjový váleček
46 x 19 x 19 cm

109 Šíjový polštář z kůže

Šíjový polštář
38 x 30 cm

110 Polštář 40x40

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
111 Příplatek za lůžko s pravým 

potahem
Příplatek 

za potažení 
lůžka

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

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

Rozměr s „nebo (x nebo x)“ je údaj 
ovlivnitelný, např. výškou nohou.

TYPOVÝ PLÁN – FANTASTICO

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Služby od A do Z
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 vám 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 rozmontují, 
odvezou a odborně zlikvidují dle ekologických požadavků 

na likvidace.
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