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Sedací souprava Ilek L je navržena v moderním designu. Široké polohovatelné područky, nastavení hloubky 
sedu nebo polohování opěrky hlavy jsou její praktické funkce, které oceníte jak při odpočinku, tak při posezení 
s přáteli. Luxusní vzhled umocňují také chromované kovové nohy ve tvaru válců.  

Design sedací soupravy Ilek L bude vyhovovat každému modernímu interiéru. Výplň čalounění sedáků 
z polyéterové pěny poskytuje uživatelům příjemně středně měkký sed. Stejná pěna je použita i na výplň 
opěrných polštářů

Sedací soupravu lze objednat v jednobarevném provedení ve více než 120 odstínech potahových kůží.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

�Příjemný dotek kůže...

ILEK L
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Záleží na každém 
detailu...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Kovová noha

výška 4,5 cm
(pro standardní 
výšku sedu 38 cm)

Polohování opěrky hlavy 
u jednotlivých sedáků

Polohovatelná 
područka

Kombinace polohování opěrky hlavy 
a nastavení hloubky sedu

Nastavení hloubky sedu

Plocha lůžka 

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

U nás si vyberete 
z více než 

120 odstínů
potahových kůží

Kovová noha

výška 8 cm 
(pro výšku sedu 42 cm)

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

Velký taburet nabízíme 
i s možností úložného prostoru.

Základní rozměry
Výška: 73-90 nebo 77-94 cm

Hloubka: 118 cm

Výška sedu: 38 nebo 42 cm

Hloubka sedu: 55-70 cm

Područka: 38 cm

ILEK L
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Více než 120 odstínů 
potahových kůží

Luxus začíná 
zpracováním...
Kolekce našich kožených sedacích souprav se 
vedle užití vysoce kvalitních silných přírodních 
kůží vyznačuje perfektním čalounickým 
zpracováním. Tím dostává zákazník jen tu 
nejvyšší kvalitu a luxus.

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

ILEK L
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s polohováním 

opěráku

3RV

236 x 73-90 nebo 77-94 x 118 cm

6 2,5-sedák 
s polohováním opěráku

2,5RV

210 x 73-90 nebo 77-95 x 118 cm

KONCOVÝ PRVEK
7 3-sedák s polohováním 

opěráku, područka 
vlevo

3LRV

198 x 73-90 nebo 77-97 x 118 cm

8 3-sedák s polohováním 
opěráku, područka 
vpravo

3RRV

198 x 73-90 nebo 77-97 x 118 cm

9 2,5-sedák 
s polohováním opěráku, 
područka vlevo

2,5LRV

172 x 73-90 nebo 77-98 x 118 cm

10 2,5-sedák 
s polohováním opěráku, 
područka vpravo

2,5RRV

172 x 73-90 nebo 77-98 x 118 cm

11 2-sedák s polohováním 
opěráku, područka 
vlevo

2LRV

146 x 73-90 nebo 77-99 x 118 cm

12 2-sedák s polohováním 
opěráku, područka 
vpravo

2RRV

146 x 73-90 nebo 77-99 x 118 cm

13 2-sedák s polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem, područka 
vlevo

2SLRV

146 x 73-90 nebo 77-100 x 118 cm

14 2-sedák s polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem, područka 
vpravo

2SRRV

146 x 73-90 nebo 77-100 x 118 cm

15 2-sedák-kombielement 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vlevo - není možné 
nastavení hloubky sedu

2KOLRV

114 x 73-90 nebo 77-101 x 200 cm

16 2-sedák-kombielement 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vpravo - není možné 
nastavení hloubky sedu

2KORRV

114 x 73-90 nebo 77-101 x 200 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

17 2-sedák-kombielement 
s polohováním 
opěráku, úložný prostor 
a přístavným taburetem 
vlevo -není možné 
nastavení hloubky sedu

2KOSLRV

114 x 73-90 nebo 77-102 x 200 cm

18 2-sedák-kombielement 
s polohováním 
opěráku, úložný prostor 
a přístavným taburetem 
vpravo -není možné 
nastavení hloubky sedu

2KOSRRV

114 x 73-90 nebo 77-102 x 200 cm

19 1,5-sedák-
kombielement 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vlevo - není možné 
nastavení hloubky sedu1,5KOLRV

114 x 73-90 nebo 77-104 x 174 cm

20 1,5-sedák-
kombielement 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vpravo - není možné 
nastavení hloubky sedu1,5KORRV

114 x 73-90 nebo 77-104 x 174 cm

21 Kanape vlevo 
s polohováním opěráku

CanLRV

120 x 73-90 nebo 77-105 x 186 cm

22 Kanape vpravo 
s polohováním opěráku

CanRRV

120 x 73-90 nebo 77-105 x 186 cm

23 Kanape s polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem vlevo

CanSLRV

120 x 73-90 nebo 77-106 x 186 cm

24 Kanape s polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem vpravo

CanSRRV

120 x 73-90 nebo 77-106 x 186 cm

25 Kanape vlevo 
s polohováním opěráku 
a výklopným úložným 
prostorem

CanFLRV

120 x 73-90 nebo 77-107 x 186 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

26 Kanape vpravo 
s polohováním opěráku 
a výklopným úložným 
prostorem

CanFRRV

120 x 73-90 nebo 77-107 x 186 cm

27 3-sedák s polohováním 
opěráku a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL3RV

214 x 73-90 nebo 77-108 x 118 cm

28 3-sedák s polohováním 
opěráku a přístavným 
taburetem vpravo

3RVAhoR

214 x 73-90 nebo 77-108 x 118 cm

29 3-sedák s polohováním 
opěráku a přístavným 
taburetem rozkládací 
vlevoAhoFL3RV

214 x 73-90 nebo 77-109 x 118 cm

30 3-sedák s polohováním 
opěráku a přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo3RVAhoFR

214 x 73-90 nebo 77-109 x 118 cm

31 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vlevoAhoL2,5RV

188 x 73-90 nebo 77-110 x 118 cm

32 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vpravo2,5RVAhoR

188 x 73-90 nebo 77-110 x 118 cm

33 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo

AhoFL2,5RV

188 x 73-90 nebo 77-112 x 118 cm

34 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
rozkládací vpravo2,5RVAhoFR

188 x 73-90 nebo 77-112 x 118 cm

35 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vlevoAhoL1,5RV

136 x 73-90 nebo 77-113 x 118 cm

36 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
vpravo

1,5RVAhoR

136 x 73-90 nebo 77-113 x 118 cm

37 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
rozkládací vlevo

AhoFL1,5RV

136 x 73-90 nebo 77-114 x 118 cm

38 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a přístavným taburetem 
rozkládací vpravo1,5RVAhoFR

136 x 73-90 nebo 77-114 x 118 cm

39 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet vlevo

AhoL1,5SRV

136 x 73-90 nebo 77-115 x 118 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

52 3-sedák mezielement 
s polohováním opěráku 
a funkce příčného 
lůžka, bez područek;
Plocha lůžka: 152 x 
139 cm3AELRV

160 x 73-90 nebo 77-128 x 118 cm

53 2,5-sedák mezielement 
s polohováním opěráku 
a funkce příčného 
lůžka, bez područek;
Plocha lůžka: 126 x 
139 cm2,5AELRV

134 x 73-90 nebo 77-129 x 118 cm

TABURET
54 Velký, taburet pravoúhlý

Ho

135 x 38 nebo 42 x 63 cm

55 Velký taburet vyklápěcí, 
pravoúhlý

HoF

135 x 38 nebo 42 x 63 cm

56 Velký taburet, čtvercový

XXL Ho

116 x 38 nebo 42 x 116 cm

POLŠTÁŘ
57 Polštář 50x50 cm

Polštář  
50 x 50

50 x 50 cm

58 Polštář 40x40 cm

Polštář  
40 x 40 40 x 40 cm

59 Područkový a ledvinový 
polštář 58x25 cmLedvinový 

a područkový 
polštář 58 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
60 Příplatek za každé 

polohování područky
Příplatek 

za polohování 
područek

61 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

62 Příplatek za funkci 
nastavení hloubky sedu 
(objednávat se musí pro 
celý element, cena je 
uvedena za jeden kus)

Příplatek 
za nastavení 
hloubky sedu

č. Zobrazení PopisArtikl

40 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet vpravo

1,5SRVAhoR

136 x 73-90 nebo 77-115 x 118 cm

41 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet 
rozkládací vlevoAhoFL1,5SRV

136 x 73-90 nebo 77-116 x 118 cm

42 1,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet 
rozkládací vpravo1,5SRVAhoFR

136 x 73-90 nebo 77-116 x 118 cm

ROH
43 Špičatý roh 

s polohováním opěráku 
-není možné nastavení 
hloubky sedu

SERV

114 x 73-90 nebo 77-118 x 114 cm

MEZIPRVEK
44 3-sedák mezielement 

s polohováním opěráku, 
bez područek

3ELRV

160 x 73-90 nebo 77-120 x 118 cm

45 2,5-sedák mezielement 
s polohováním opěráku, 
bez područek

2,5ELRV

134 x 73-90 nebo 77-121 x 118 cm

46 2-sedák mezielement 
s polohováním opěráku, 
bez područek

2ELRV

108 x 73-90 nebo 77-123 x 118 cm

47 2-sedák mezielement 
s polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
bez područek

2SELRV

108 x 73-90 nebo 77-124 x 118 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
48 3-sedák s polohováním 

opěráku a funkce 
příčného lůžka, 
područka vlevo;
Plocha lůžka: 224 x 
139 cm3ALRV

198 x 73-90 nebo 77-126 x 118 cm

49 3-sedák s polohováním 
opěráku a funkce 
příčného lůžka, 
područka vpravo;
Plocha lůžka: 224 x 
139 cm3ARRV

198 x 73-90 nebo 77-126 x 118 cm

50 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a funkce příčného 
lůžka, područka vlevo;
Plocha lůžka: 198 x 
139 cm2,5ALRV

172 x 73-90 nebo 77-127 x 118 cm

51 2,5-sedák 
s polohováním opěráku 
a funkce příčného 
lůžka, područka vpravo;
Plocha lůžka: 198 x 
139 cm2,5ARRV

172 x 73-90 nebo 77-127 x 118 cm

Jak správně vyčistit 
a následně ošetřit potahovou kůži sedačky?
Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, 
vyžaduje pravidelné ošetření. To však může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny a impregnovány. 
Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX 
Leather Care Set P. Je to perfektní kombinace především pro hladké pigmentované kůže.

KERALUX LEATHER CARE SET
(impregnační sada na kůži)

KERALUX Soft Cleaner 
uvolní póry kůže velice šetrně a důkladně odstraní všechny nečistoty, kterými se póry zanesly běžným používáním kožené sedací 
soupravy. Tím se umožní lepší proniknutí následně aplikovaného impregnačního prostředku do kůže.

Použití:
Před použitím KERALUX Soft Cleaneru lahvičku velmi dobře protřepejte a naneste malé množství na houbičku, která je součástí setu. 
Pozor, nikdy nenanášejte čistidlo přímo na kůži sedací soupravy. Krouživým pohybem po povrchu kůže odstraňte její zašpinění. Občas 
propláchněte houbičku ve vlažné vodě a znovu na ní naneste malé množství čisticího prostředku. Na silně znečištěných místech nechte 
pěnu působit déle. Potom kůži otřete bavlněným hadříkem. Kůži čistěte vždy v celé ploše, tzn. od švu ke švu. Neprovádějte lokální 
čištění v místě znečištění. Následně nechte kůži dobře oschnout.

TIP PRO VÁS: Pro zabránění nežádoucího působení vodního kamene při čištění použijte vždy pouze destilovanou vodu.

KERALUX Care Lotion P
Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem 
KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji 
impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává 
ochranný UV filtr, který zabraňuje vyblednutí barvy kůže. Dále je 
obohacen o antioxidační složku, která přispívá k dlouhé životnosti kůže 
sedací soupravy.

Použití:
Lahvičku s prostředkem důkladně protřepejte a naneste malé 
množství KERALUX Care Lotion P na hadřík. Promněte a lehkými 
krouživými pohyby naneste v tenké vrstvě na předem 
důkladně vyčištěnou potahovou kůži sedačky. Případný 
přebytek ošetřujícího mléka setřete bavlněným hadříkem, 
dokud nezaschl. Takto ošetřená potahová kůže sedací 
soupravy je nejlépe vyčištěna a současně dobře chráněna 
před předčasným vyblednutím.

Doporučení čištění a následné impregnační ošetření 
kožené sedací soupravy prostředky KERALUX Leather 
Care je optimální provádět 2x ročně.

Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem 
KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji 
impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává 

obohacen o antioxidační složku, která přispívá k dlouhé životnosti kůže 
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 – ILEK L TYPOVÝ PLÁN – ILEK L

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jak správně vyčistit 
a následně ošetřit potahovou kůži sedačky?
Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, 
vyžaduje pravidelné ošetření. To však může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny a impregnovány. 
Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX 
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Služby od A do Z

146

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.


