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Moderní, nadčasová sedací souprava Terzo �elegantně vládne především moderním interiérům. 

Kostra z tvrdého masivního bukového zaručuje dlouhodobou konstrukční pevnost. Sedáky jsou vyplněné 
příjemně měkkou studenou pěnou. Opěrné polštáře jsou vyplněny speciální výplní Fibreballs, která 
uživatelům poskytuje dokonalou oporu těla.

Sedací souprava Terzo nabízí ve svém typovém plánu sestavný díl LongChair se dvěma polohovacími 
opěráky, který při �úplném sklopení opěrných polštářů značně zvětší plochu lůžka sestavného dílů 
s lůžkovou funkcí.

Všechny prvky této sedací soupravy jsou standardně dodávány s potažením zad kůží sedačky.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

Záleží na každém detailu...

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

Plocha lůžka 

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

LongChair 

s dvěma 

polohovatelnými opěráky 
Sedací souprava Terzo nabízí ve svém 
typovém plánu sestavný díl LongChair 
se dvěma polohovacími opěráky, který 
při �úplném sklopení opěrných polštářů 
značně zvětší plochu lůžka sestavného dílů 
s lůžkovou funkcí.

Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8  cm natur

olše

antik

černá
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Více než 120 odstínůpotahových kůží



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Nastavení hloubky sedu

Podhlavník s nastavitelnou 
výškou a sklonem

Polohovatelná područka

Polohovatelná područka

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

Základní rozměry
Výška: 87 cm
Hloubka: 115 cm
Výška sedu: 44 cm
Hloubka sedu: 55 – 75 cm
Područka: 38 cm

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

Úložné prostory
v LongChairu

Další možností úložných 
prostor je využití 
korpusu sestavného dílu 
LongChair. Přístup k nim 
je umístněn pod opěrnými 
polštáři.

Úložné prostory
Nepostradatelní pomocníci pro úschovu polštářů a  dek. 
V typovém plánu sedací soupravy Terzo naleznete mnoho 
sestavných dílů s úložným prostorem či volně stojící 2,5- a 
2-pohovku či velký obdelníkový taburet s úložným prostorem.

TERZO
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Vysoká variabilita 
Díky širokému spektru jednotlivých sestavných dílů lze sedací soupravu 
Terzo vyskládat do jakéhokoliv tvaru a rozměru při zachování všech funkcí, 
ať už se jedná o polohovatelnou područku podhlavníky s nastavitelnou 
výškou a sklonem či rozklad na lůžko nebo úložné prostory. Pro vysokou 
variabilitu sedací soupravy Terzo se nemusí zákazník omezovat pouze 
na vystavené sestavy, ale sám si jí vytvoří dle vlastních představ.

TERZO
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA
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Možno kombinovat 
hlavní a korpusovou látku.

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

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 ten nejvyšší luxus.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavením 

hloubky sedu, potažení 
zadní části

3ST

237 x 87 x 115 cm

6 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, potažení 
zadní části

2,5ST

210 x 87 x 115 cm

7 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu, potažení 
zadní části

2ST

184 x 87 x 115 cm

8 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu s úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2SST

184 x 87 x 115 cm

KŘESLO
9 Křeslo se spodním 

polštářem, potažení 
zadní části, není možný 
podhlavník, výška sedáku 
cca 45 cm / hloubka sedáku 
cca 55 cm

1

77 x 90 x 95 cm

CLUBCHAIR
10 Klubové křeslo se spodním 

polštářem, potažení 
zadní části, není možný 
podhlavník, výška sedáku 
cca 43 cm / hloubka sedáku 
cca 53 cm

1CS

72 x 83 x 82 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
11 Otočné křeslo se spodním 

polštářem, noha: chromový 
talíř, potažení zadní části, 
není možný podhlavník, 
výška sedáku cca 45 cm / 
hloubka sedáku cca 53 cm

1D

79 x 88 x 91 cm

KONCOVÝ PRVEK
12 3-sedák s nastavením 

hloubky sedu, područka 
vlevo, potažení zadní části

3LST

199 x 87 x 115 cm

13 3-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vpravo, potažení zadní části

3RST

199 x 87 x 115 cm

14 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vlevo, potažení zadní části

2,5LST

172 x 87 x 115 cm

15 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vpravo, potažení zadní části

2,5RST

172 x 87 x 115 cm

16 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vlevo, potažení zadní části

2LST

146 x 87 x 115 cm

17 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vpravo, potažení zadní části

2RST

146 x 87 x 115 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

18 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SLST

146 x 87 x 115 cm

19 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

2SRST

146 x 87 x 115 cm

20 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vlevo, potažení zadní části

1,5LST

120 x 87 x 115 cm

21 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5RST

120 x 87 x 115 cm

22 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5SLST

120 x 87 x 115 cm

23 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5SRST

120 x 87 x 115 cm

24 1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
výšky sedáku

1,5KOL

100 x 87 x 240 cm

25 1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
výšky sedáku

1,5KOR

100 x 87 x 240 cm

26 1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení výšky 
sedáku

1,5KOSL

100 x 87 x 240 cm

27 1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
výšky sedáku

1,5KOSR

100 x 87 x 240 cm

28 1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem - rozkládací, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení výšky 
sedáku

1,5KOFL

100 x 87 x 240 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

29 1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem - rozkládací, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení výšky 
sedáku

1,5KOFR

100 x 87 x 240 cm

30 1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem - 
rozkládací, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
výšky sedáku

1,5KOSFL

100 x 87 x 240 cm

31 1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem - rozkládací, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení výšky 
sedáku1,5KOSFR

100 x 87 x 240 cm

32 Kanape s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vlevo, potažení zadní části

CanLST

120 x 87 x 184 cm

33 Kanape s nastavením 
hloubky sedu, područka 
vpravo, potažení zadní části

CanRST

120 x 87 x 184 cm

34 Kanape s nastavením 
hloubky sedu s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanSLST

120 x 87 x 184 cm

35 Kanape s nastavením 
hloubky sedu s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

CanSRST

120 x 87 x 184 cm

36 Longchair vlevo 
s nastavením hloubky 
sedu, vč. 2 polohovatelných 
opěráků (pouze jako 
komplet pro celý element), 
potažení zadní částiLCLST

122 x 87 x 204 cm

37 Longchair vpravo 
s nastavením hloubky 
sedu, vč. 2 polohovatelných 
opěráků (pouze jako 
komplet pro celý element), 
potažení zadní částiLCRST

122 x 87 x 204 cm

38 Longchair vlevo 
s nastavením hloubky sedu 
a úložným prostorem, vč. 
2 polohovatelných opěráků 
(pouze jako komplet pro 
celý element), potažení 
zadní části

LCSLST

122 x 87 x 204 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
52 3-sedák s nastavením 

hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, područka 
vlevo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 227 x 142 cm3ALST

199 x 87 x 115 cm

53 3-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, područka 
vpravo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 227 x 142 cm3ARST

199 x 87 x 115 cm

54 3-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek, potažení zadní 
části;
Plocha lůžka: 152 x 142 cm

3AELST

160 x 87 x 115 cm

55 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, područka 
vlevo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 201 x 142 cm2,5ALST

172 x 87 x 115 cm

56 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, područka 
vpravo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 201 x 142 cm2,5ARST

172 x 87 x 115 cm

57 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek, potažení zadní 
části;
Plocha lůžka: 126 x 142 cm

2,5AELST

134 x 87 x 115 cm

58 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu a funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek, potažení zadní 
části;
Plocha lůžka: 100 x 142 cm

2AELST

108 x 87 x 115 cm

TABURET
59 XXL taburet, pouze se 

sedákem z polyeterové 
pěny 

XXL Ho

128 x 44 x 66 cm

60 XXL taburet, vyklápecí, 
pouze se sedákem 
z polyeterové pěny

XXL HoF

128 x 44 x 66 cm

61 XXL taburet, s rozkládací 
funkcí a odkládací deskou, 
pouze se sedákem 
z polyeterové pěny Barvy 
odkládací desky: buk / olše 
/ antická / černá / bílý lak;

XXL-HoSF

127 x 44 x 65 cm

OPĚRKA HLAVY / PODHLAVNÍK
62 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem (nelze 
objednat samostatné 
předvrtání!)Podhlavník

52 x 16 x 15 cm

POLŠTÁŘ
63 Polštář cca 40 x 40 cm 

Polštář  
40 x 40 40 x 40 cm

64 Polštář cca 50 x 50 cm

Polštář  
50 x 50 50 x 50 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

39 Longchair vpravo 
s nastavením hloubky sedu 
a úložným prostorem, vč. 
2 polohovatelných opěráků 
(pouze jako komplet pro 
celý element), potažení 
zadní části

LCSRST

122 x 87 x 204 cm

40 Longchair vlevo 
s nastavením hloubky 
sedu,  vč. 2 polohovatelných 
opěráků (pouze jako 
komplet pro celý element) 
s 2x úložným prostorem 
(s výklopem 2x), potažení 
zadní části

LCLBST

122 x 87 x 204 cm

41 Longchair vpravo 
s nastavením hloubky 
sedu,  vč. 2 polohovatelných 
opěráků (pouze jako 
komplet pro celý element) 
s 2x úložným prostorem 
(s výklopem 2x), potažení 
zadní části

LCRBST

122 x 87 x 204 cm

42 Longchair vlevo 
s nastavením hloubky sedu 
a úložným prostorem,  vč. 
2 polohovatelných opěráků 
(pouze jako komplet pro 
celý element) s 2x úložným 
prostorem (s výklopem 2x), 
potažení zadní části

LCSLBST

122 x 87 x 204 cm

43 Longchair vpravo 
s nastavením hloubky sedu 
a úložným prostorem,  vč. 
2 polohovatelných opěráků 
(pouze jako komplet pro 
celý element) s 2x úložným 
prostorem (s výklopem 2x), 
potažení zadní části

LCSRBST

122 x 87 x 204 cm

ROH
44 Špičatý roh, potažení zadní 

části, není možné nastavení 
výšky sedáku

SE

108 x 87 x 108 cm

45 Oblý roh, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
výšky sedáku, možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravyRE

121 x 87 x 121 cm

MEZIPRVEK
46 3-sedák s nastavením 

hloubky sedu, bez 
područek, potažení zadní 
části3ELST

160 x 87 x 115 cm

47 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, bez 
područek, potažení zadní 
části2,5ELST

134 x 87 x 115 cm

48 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu, bez 
područek, potažení zadní 
části2ELST

108 x 87 x 115 cm

49 2-sedák s nastavením 
hloubky sedu a úložným 
prostorem, bez područek, 
potažení zadní části

2SELST

108 x 87 x 115 cm

50 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu, bez 
područek, potažení zadní 
části1,5ELST

82 x 87 x 115 cm

51 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedu a úložným 
prostorem, bez područek, 
potažení zadní části

1,5SELST

82 x 87 x 115 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

65 Polštář s válcem cca 64 
x 58 cm

Polštář  
s válcem 64 x 58 cm

66 Ledvinový polštář cca 
60x33 cmLedvinový 

polštář 60 x 33 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
67 Příplatek za polohování 

područky (u všech dílů 
s područkou možné kromě 
všech křesel)Příplatek 

za polohování 
područek

68 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

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

TYPOVÝ PLÁN – TERZO TYPOVÝ PLÁN – TERZOTYPOVÝ PLÁN – TERZO

KERALUX MAGIC INK ROLLER I PLUS
Na čerstvé skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému na boty apod.

Použitelné na lehce pigmentovanou a pigmentovanou úseň. 
Nepoužívat na přírodní úsně (úsně barvené čistým anilinem) 
a úsně z nubuku a plyše. 

Použití: 
Láhev protřepte. Vyzkoušejte snášenlivost přípravku 
na méně viditelném místě. Nanášejte odstraňovač 
na skvrnu, dokud se nečistota nenaruší. Poté ji 
sejměte prostředkem KERALUX Soft Cleaner 
a naneste ochranný krém KERALUX Care 
Lotion P.

Na čerstvé skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému na boty apod.

Použitelné na lehce pigmentovanou a pigmentovanou úseň. 
Nepoužívat na přírodní úsně (úsně barvené čistým anilinem) 

Láhev protřepte. Vyzkoušejte snášenlivost přípravku 
na méně viditelném místě. Nanášejte odstraňovač 

Rychlá pomoc 
při znečištění

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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Jsme vždy 
na Vaší 
straně...

Předvedeme...
Poradíme...
Sestavíme...

... 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 Vám velmi příjemný personál našich prodejen 
vytvoří 2D grafický návrh na základě Vámi dodaných informací 
o prostoru, kde má být sedací souprava umístěna.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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