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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedací souprava William L s konstrukcí z tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitních 
materiálů výplní čalounění. U sedáků je použita vysoce kvalitní studená pěna, u opěrných polštářů speciální výplň 
Fibreballs, která propůjčuje sedací soupravě příjemně měkký sed� a tím zvyšuje pocit luxusu. 

Široká barevná paleta luxusních potahových kůží doladí každý interiér dle Vašeho přání. 

Všechny sestavené prvky se dodávají včetně potažení zadní části, takže je možné sedací soupravu postavit volně do 
prostoru místnosti.

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

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

Krásné chvíle v luxusu...
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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: 86 cm
Hloubka: 115 cm
Výška sedu: 44 cm
Hloubka sedu: 55-78 cm
Područka: 28 cm

Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8 cm

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

Více než 

120 odstínů
potahových kůží
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Nastavení hloubky sedu

Pro dokonalou oporu horní poloviny těla a tím i příjemnější 
pocit sedu  má ve své výbavě sedací souprava Willam L 
funkci nastavení hloubky sedu.

Polohovatelná područka a podhlavník

Sedací soupravu William L 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. 

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVYWILLIAM L
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 William L.

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.

WILLIAM L
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.



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 sedáku, potažení 
zadní části

3ST

216 x 86 x 115 cm

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

2,5ST

190 x 86 x 115 cm

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

2ST

164 x 86 x 115 cm

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

2SST

164 x 86 x 115 cm

KONCOVÝ PRVEK
9 3-sedák s nastavením 

hloubky sedáku, područka 
vlevo, potažení zadní části

3LST

188 x 86 x 115 cm

10 3-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vpravo, potažení zadní části

3RST

188 x 86 x 115 cm

11 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vlevo, potažení zadní části

2,5LST

162 x 86 x 115 cm

12 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vpravo, potažení zadní části

2,5RST

162 x 86 x 115 cm

13 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vlevo, potažení zadní části

2LST

136 x 86 x 115 cm

14 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vpravo, potažení zadní části

2RST

136 x 86 x 115 cm

15 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SLST

136 x 86 x 115 cm

16 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

2SRST

136 x 86 x 115 cm

17 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vlevo, potažení zadní části

1,5LST

110 x 86 x 115 cm

18 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5RST

110 x 86 x 115 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

19 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5SLST

110 x 86 x 115 cm

20 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5SRST

110 x 86 x 115 cm

21 Kanape, područka vlevo, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení hloubky 
sedu

CanL

96 x 86 x 184 cm

22 Kanape, područka vpravo, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení hloubky 
sedu

CanR

96 x 86 x 184 cm

23 Kanape s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části, není 
možné nastavení hloubky 
sedu

CanSL

96 x 86 x 184 cm

24 Kanape s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části, není možné nastavení 
hloubky sedu

CanSR

96 x 86 x 184 cm

25 Kanape rozkládací, 
područka vlevo, potažení 
zadní části, není možné 
nastavení hloubky sedu

CanFL

96 x 86 x 184 cm

26 Kanape rozkládací, 
područka vpravo, potažení 
zadní části, není možné 
nastavení hloubky sedu

CanFR

96 x 86 x 184 cm

27 Kombielement vlevo 
s přístavným taburetem, 
potažení zadní části, 
nastavení hloubky sedu 
v rohovém dílu není možné

STLKOL

112 x 86 x 218 cm

28 Kombielement vpravo 
s přístavným taburetem, 
potažení zadní části, 
nastavení hloubky sedu 
v rohovém dílu není možné

KORSTR

112 x 86 x 218 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

29 Kombielement vlevo 
s úložným prostorem 
a přístavným taburetem, 
potažení zadní části, 
nastavení hloubky sedu 
v rohovém dílu není možné

STLKOSL

112 x 86 x 218 cm

30 Kombielement vpravo 
s úložným prostorem 
a přístavným taburetem, 
potažení zadní části, 
nastavení hloubky sedu 
v rohovém dílu není možné

KOSRSTR

112 x 86 x 218 cm

ROH
31 Špičatý roh, potažení zadní 

části, není možné nastavit 
hloubky sedáku

SE

110 x 86 x 110 cm

MEZIPRVEK
32 2,5-sedák s nastavením 

hloubky sedáku, bez 
područek, potažení zadní 
části2,5ELST

134 x 86 x 115 cm

33 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku, bez 
područek, potažení zadní 
části2ELST

110 x 86 x 115 cm

34 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, bez područek, 
potažení zadní části

2SELST

110 x 86 x 115 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
35 3-sedák s nastavením 

hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, područka 
vlevo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 220 x 142 cm3ALST

188 x 86 x 115 cm

36 3-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, područka 
vpravo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 220 x 142 cm3ARST

188 x 86 x 115 cm

37 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, područka 
vlevo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 194 x 142 cm2,5ALST

162 x 86 x 115 cm

38 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, područka 
vpravo, potažení zadní části;
Plocha lůžka: 194 x 142 cm2,5ARST

162 x 86 x 115 cm

39 2,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek, potažení zadní 
části;
Plocha lůžka: 126 x 142 cm

2,5AELST

134 x 86 x 115 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

40 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek, potažení zadní 
části;
Plocha lůžka: 100 x 142 cm

2AELST

110 x 86 x 115 cm

TABURET
41 Taburet, pouze se sedákem 

z polyeterové pěny

Ho

60 x 44 x 60 cm

42 Taburet, vyklápěcí, pouze 
se sedákem z polyeterové 
pěny

HoF

60 x 44 x 60 cm

43 XXL-taburet, pouze se 
sedákem z polyeterové 
pěny

XXL Ho

133 x 44 x 66 cm

44 XXL-taburet, vyklápěcí, 
pouze se sedákem 
z polyeterové pěny 

XXL HoF

133 x 44 x 66 cm

PODHLAVNÍK
46 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem 
(doplňkové díry není)

Podhlavník

52 x 25 x 11 cm

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

Příplatek 
za přípravu 

pro 
podhlavník 

KS

POLŠTÁŘ
47 Polštář

Polštář 40 
x 40 40 x 40 cm

48 Polštář

Polštář 50 
x 50 50 x 50 cm

49 Ledvinový polštář

Ledvinový 
polštář 58 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
50 Příplatek za polohování 

područky

Příplatek 
za polohování 

područek

51 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

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

TYPOVÝ PLÁN – WILLIAM L

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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