
KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

 F
E

R
R

E
S

 F
E

R
R

E
S

119



Nadčasový design 
a výjimečné řemeslné 
zpracování

Kvalitní zpracování a nadčasový 
design sedací soupravy Ferres je 
přímo výzvou stát se součástí Vašeho 
domova. Udělat z Vašeho obývacího 
pokoje oázu je až neuvěřitelně 
jednoduché. Zastavte čas, dejte si svůj 
šálek kávy nebo čaje a vychutnejte si 
tu pravou pohodu.

Konstrukční pevnost sedací soupravy 
zabezpečuje kostra z tvrdého 
bukového dřeva. Příjemně měkký pocit 
sedu vytváří výplň čalounění z vysoce 
kvalitní studené pěny.

Luxus potahové látky nejvyšší kvality 
ještě podtrhuje béžové kontrastní 
prošívání, které posouvá klasický 
design sedací soupravy o třídu výš.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

FERRES

Nadčasový design...
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Sedací souprava Ferres 
je k dostání s kontrastním
béžovým prošíváním.

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

FERRES

Záleží 
na každém detailu...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Základní rozměry
Výška 88 cm

Hloubka: 94 cm

Výška sedu: 47 cm

Hloubka sedu: 55 cm

Područka: 32 cm

Dřevěná noha
výška 11 cm
naolejovaný 
divoký dub

Dřevěná noha
výška 11 cm
buk

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

výška 11 cm
naolejovaný 
divoký dub

Dřevěná noha
výška 11 cm
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Natur

Silver

Smoke

Siena

Rubin

Wine

Beige

Sand

Stone

Camel

Braun

Schoko

Mocca

Alu

Navy

Grau

Lind

Fango

Kolekce HomeStyle
Ledaro

Natur

Beige

Silver

Grau

Anthrazit

Schwarz

Sun

Lime

Petrol

Sand

Stone

Mandel

Chocolate

Slate

Curry

Orange

Bordeaux

Aubergine

Kolekce HomeStyle
Miro



KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

FERRES KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Podhlavníky 

Klasickou výšku opěrných polštářů sedací 
soupravy Ferres lze upravit díky podhlavníkům 
s nastavitelným sklonem a výškou.

Polohovatelná
područka
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KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

FERRES KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Úložné prostory

Díky širokému typovému plánu sestavných dílů, poskytuje sedací 
souprava Ferres i mnoho možností úložných prostor, ať už jednotlivých 
sedacích částí, kanapích či taburetech.
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... a dalších 365 druhů potahových látek...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Potahové 
látky 
HomeStyle

Kolekce HomeStyle
Viola
látka pro doplňkové polštáře

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Mocca

Mocca

Espresso

Alu

Grau

Anthrazit

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Kolekce HomeStyle
Vincent

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Nougat

Mocca

Espresso

Alu

Grau

Anthrazit

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Kolekce HomeStyle
Mia

Natur

Beige

Braun

Espresso

Mocca

Alu

Snow

Anthrazit

Black

Blau

Navy

Stone

Sand

Platin

Grau

Slate

Siena

Rot

Terra

Schoko

Kolekce HomeStyle
Enoa

Marine

Blue

Snow

Silber

Alu

Grau

Anthrazit

Beige

Mais

Orange

Carot

Terracotta

Ziegel

Cherry

Bordeaux

Weinrot

Aubergine

Cognac

Schoko

Braun

Mocca

Natur

Sand

Gravel

Stone

Camel

Nougat

Lind

Schilf

Smaragd

Kiwi

Steel

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

FERRES

Taburet
Klasický volně stojící prvek sedací 
soupravy Ferres nabízíme v několika 
variantách - malý / velký, s úložným 
prostorem / bez úložného prostoru.

Sedací soupravu FERRES lze objednat jak v jednobarevném, tak v dvoubarevném provedení, kde lze kombinovat 
hlavní a korpusovou látku.

Moderní potahové látky HomeStyle 
s nejšiřší škálou zajímavých struktur 
a barev nabízejí i látky s Aquacleanem. 
Impregnace Aquaclean zabraňuje 
vsáknutí rozlité tekutiny do sedací 
soupravy. Při znečištění sedací soupravy 
vše jednoduše vyčistíte pomocí bílého 
hadříku a destilované vody. 

Mezi ně patří látky s impregnací 
Aquaclean: ENOA, ENOA SPIRIT, 
VINCENT.

Ostatní látky jsou také velice kvalitní s vysokými nároky na odolnost proti otěru. 
Při čištění běžných skvrn doporučujeme použít např. mýdlo či dětský šampón. 
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
100 Pohovka 3-místná

3

224 x 88 x 94 cm

117 Pohovka 2,5-místná

2,5

198 x 88 x 94 cm

117.1 Recamiere 2,5-místná, 
područka vlevo

2,5RECL

228 x 88 x 94 cm

117.2 Recamiere 2,5-místná, 
područka vpravo

2,5RECR

228 x 88 x 94 cm

117.3 Recamiere 2,5-místná, 
područka vlevo, 
přístavný vyklápěcí 
taburet

2,5REC FL

228 x 88 x 94 cm

117.4 Recamiere 2,5-místná, 
područka vpravo, 
přístavný vyklápěcí 
taburet

2,5REC FR

228 x 88 x 94 cm

104 Pohovka 2-místná, 
potažení zadní části

2

172 x 88 x 94 cm

108 Pohovka 2-místná 
s úložným prostorem, 
potažení zadní části

2S

172 x 88 x 94 cm

KŘESLO
109 Křeslo, potažení zadní 

části, možné bez 
polohování područky 
(područka má jiné 
rozměry)1

108 x 88 x 94 cm

KONCOVÝ PRVEK
200 3-sedák, područka 

vlevo

3L

192 x 88 x 94 cm

201 3-sedák, područka 
vpravo

3R

192 x 88 x 94 cm

206 2,5-sedák, područka 
vlevo

2,5L

192 x 88 x 94 cm

207 2,5-sedák, područka 
vpravo

2,5R

192 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

208 2-sedák, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

2L

140 x 88 x 94 cm

209 2-sedák, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

2R

140 x 88 x 94 cm

212 2-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

2SL

140 x 88 x 94 cm

213 2-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

2SR

140 x 88 x 94 cm

218 1,5-sedák, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

1,5L

114 x 88 x 94 cm

219 1,5-sedák, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5R

114 x 88 x 94 cm

220 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

1,5SL

114 x 88 x 94 cm

221 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5SR

114 x 88 x 94 cm

222 1-sedák, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

1L

88 x 88 x 94 cm

223 1-sedák, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

1R

88 x 88 x 94 cm

226 1-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

1SL

88 x 88 x 94 cm

227 1-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

1SR

88 x 88 x 94 cm

286 2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní části

AhoL2

171 x 88 x 94 cm

287 2-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části

2AhoR

171 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

288 2-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní částiAhoL2S

171 x 88 x 94 cm

289 2-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části2SAhoR

171 x 88 x 94 cm

294 2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vlevo, potažení zadní 
části

AhoFL2

171 x 88 x 94 cm

295 2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části

2AhoFR

171 x 88 x 94 cm

296 2-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní 
části

AhoFL2S

171 x 88 x 94 cm

297 2-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části

2SAhoFR

171 x 88 x 94 cm

244 1,5-sedák 
s přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní části

AhoL1,5

145 x 88 x 94 cm

245 1,5-sedák 
s přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části

1,5AhoR

145 x 88 x 94 cm

246 1,5-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní částiAhoL1,5S

145 x 88 x 94 cm

247 1,5-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1,5SAhoR

145 x 88 x 94 cm

262 1,5-sedák 
s přístavným 
taburetem rozkládací 
vlevo, potažení zadní 
částiAhoFL1,5

145 x 88 x 94 cm

263 1,5-sedák 
s přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části1,5AhoFR

145 x 88 x 94 cm

268 1,5-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní 
části

Aho FL1,5S

145 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

242 1,5-sedák 
kombielement vlevo 
s úložným prostorem 
a přístavným 
taburetem, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. 
popis na Infolistu1,5KOSL

87 x 88 x 236 cm

243 1,5-sedák 
kombielement vpravo 
s úložným prostorem 
a přístavným 
taburetem, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. 
popis na Infolistu1,5KOSR

87 x 88 x 236 cm

242.1 1,5-sedák 
kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem rozkládací, 
potažení zadní části, 
umístění podhlavníků 
KS: viz. popis 
na Infolistu1,5KOFL

87 x 88 x 236 cm

243.1 1,5-sedák 
kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem rozkládací, 
potažení zadní části, 
umístění podhlavníků 
KS: viz. popis 
na Infolistu1,5KOFR

87 x 88 x 236 cm

242.2 1,5-sedák 
kombielement vlevo 
s úložným prostorem 
a přístavným 
taburetem rozkládací, 
potažení zadní části, 
umístění podhlavníků 
KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOSFL

87 x 88 x 236 cm

243.2 1,5-sedák 
kombielement vpravo 
s úložným prostorem 
a přístavným 
taburetem rozkládací, 
potažení zadní části, 
umístění podhlavníků 
KS: viz. popis 
na Infolistu

1,5KOSFR

87 x 88 x 236 cm

300 Kanape, područka 
vlevo, potažení zadní 
části

CanL

100 x 88 x 165 cm

301 Kanape, područka 
vpravo, potažení zadní 
části

CanR

100 x 88 x 165 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

269 1,5-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5SAho FR

145 x 88 x 94 cm

290 1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní části

AhoL1

119 x 88 x 94 cm

291 1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části

1AhoR

119 x 88 x 94 cm

292 1-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vlevo, 
potažení zadní částiAhoL1S

119 x 88 x 94 cm

293 1-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1SAhoR

119 x 88 x 94 cm

298 1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vlevo, potažení zadní 
části

AhoFL1

119 x 88 x 94 cm

299 1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části

1AhoFR

119 x 88 x 94 cm

299.1 1-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní 
části

AhoFL1S

119 x 88 x 94 cm

299.2 1-sedák s úložným 
prostorem 
a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části

1SAhoFR

119 x 88 x 94 cm

240 1,5-sedák 
kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. 
popis na Infolistu

1,5KOL

87 x 88 x 236 cm

241 1,5-sedák 
kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. 
popis na Infolistu

1,5KOR

87 x 88 x 236 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

302 Kanape rozkládací, 
područka vlevo, 
potažení zadní části

CanFL

100 x 88 x 165 cm

303 Kanape rozkládací, 
područka vpravo, 
potažení zadní části

CanFR

100 x 88 x 165 cm

MEZIPRVEK
350 3-sedák bez područek

3EL

160 x 88 x 94 cm

351 2,5-sedák bez 
područek

2,5EL

134 x 88 x 94 cm

352 2-sedák bez područek, 
potažení zadní části

2EL

108 x 88 x 94 cm

353 2-sedák s úložným 
prostorem, bez 
područek, potažení 
zadní části

2SEL

108 x 88 x 94 cm

354 1,5-sedák bez 
područek, potažení 
zadní části

1,5EL

82 x 88 x 94 cm

355 1,5-sedák s úložným 
prostorem, bez 
područek, potažení 
zadní části

1,5SEL

82 x 88 x 94 cm

356 1-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1EL

56 x 88 x 94 cm

357 1-sedák s úložným 
prostorem bez 
područek, potažení 
zadní části

1SEL

56 x 88 x 94 cm

ROH
411 Čtvercový špičatý roh, 

potažení zadní části

SE

87 x 88 x 87 cm

415 Čtvercový špičatý 
roh s 2 relaxačními 
opěradly, potažení 
zadní části

SERR

87 x 88 x 87 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

421 Oblý roh, potažení 
zadní části, možné 
pouze v kombinaci se 
sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravyRE

100 x 88 x 100 cm

412 Oblý roh s 2 
relaxačními opěradly, 
potažení zadní 
části, možné pouze 
v kombinaci se 
sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy

RERR

100 x 88 x 100 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
450 3-sedák s funkcí 

příčného lůžka, 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 206 x 
123 cm

3AL

192 x 88 x 94 cm

451 3-sedák s funkcí 
příčného lůžka, 
područka vpravo, 
možné pouze 
v kombinaci se 
špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 206 x 
123 cm

3AR

192 x 88 x 94 cm

452 2,5-sedák s funkcí 
příčného lůžka, 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 180 x 
123 cm

2,5AL

166 x 88 x 94 cm

453 2,5-sedák s funkcí 
příčného lůžka, 
područka vpravo, 
možné pouze 
v kombinaci se 
špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 180 x 
123 cm

2,5AR

166 x 88 x 94 cm

454 3-sedák s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek; možné 
pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 152 x 
123 cm

3AEL

160 x 88 x 94 cm

455 2,5-sedák s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek; možné 
pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, 
kanapem nebo 
meziprvkem;
Plocha lůžka: 126 x 
123 cm

2,5AEL

134 x 88 x 94 cm

TABURET
650 Taburet - pouze 

se sedákem 
z polyéterové pěny, 
za příplatek dostupný 
i na kolečkáchHo

65 x 46 x 65 cm

651 Taburet s úložným 
prostorem - pouze 
se sedákem 
z polyéterové pěny, 
za příplatek dostupný 
i na kolečkách

HoF

65 x 46 x 65 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

644 XXL Taburet - 
pouze se sedákem 
z polyéterové pěny, 
za příplatek dostupný 
i na kolečkáchXXL Ho

132 x 46 x 68 cm

645 XXL Taburet s 
úložným prostorem 
- pouze se sedákem 
z polyéterové pěny, 
za příplatek dostupný 
i na kolečkách

XXL HoF

132 x 46 x 68 cm

PODHLAVNÍK
700 Podhlavník 

s nastavitelnou výškou 
a sklonem vč. pouzder

Podhlavník KS

52 x 17 x 15 cm

700.1 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
716 Polštář

Polštář
50 x 50

50 x 50 x cm

715 Polštář

Polštář
40 x 40

40 x 40 x cm

716.1 Ledvinový polštář

Ledvinový 
polštář 58 x 25 x cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
707 Příplatek 

za polohování 
područky, ke všem 
elementům 
s područkou mimo 
křesel!

Příplatek za 
polohování 
područek

723 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek za 
potažení lůžka

724 Příplatek za potažení 
zadní části

Příplatek za 
potažení zad

 
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 – FERRES TYPOVÝ PLÁN – FERRES

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 rozmontují, 
odvezou a odborně zlikvidují dle ekologických požadavků 
na likvidace.

Služby od A do Z
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