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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

IRON
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Sedací souprava IRON s konstrukcí z tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitních materiálů 
použitých na výplň čalounění. U sedáků je to vysoce kvalitní studená pěna a u opěrných polštářů speciální výplň 
Fibreballs.  Široká barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových látek, které lze mezi sebou u sedací 
soupravy IRON kombinovat, doladí každý interiér dle Vašeho přání. 

Nastavení hloubky sedu nebo podhlavníky s nastavitelnou výškou a sklonem napomáhají individuálnímu nastavení 
sedu jednotlivých uživatelů.

Barevné variace bez zábran...
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IRON
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Záleží na každém detailu...

Kolekce Emotion
Gina

Natur

Silver

Grau

Anthrazit

Beige

Mandel

Slate

Braun

Orange

Rot

Ercu

Denim

Petrol

Marine

Bambus

Kolekce Emotion
Enoa Fashion

Weiss

Ercu

Silver

Stone

Grau

Slate

Anthrazit

Natur

Sand

Mandel

Camel

Cognac

Braun

Mocca

Espresso

Schoko

Siena

Rot

Ziegel

Bordeaux

Pink

Pflaume

Lila

Curry

Kiwi

Türkis

Marine

Schwarz

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

Základní rozměry
Výška: 86 cm
Hloubka: 115 cm
Výška sedu: 44 cm
Hloubka sedu: 55 / 75 cm
Područka: 30 cm

Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8 cm

pro elementy s vyšší světlou výškou, kanape a taburet

215214
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

IRON
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Nastavení hloubky sedu

�Každý z nás je jiný a vyhovuje nám něco jiného. Proto je možné sedací 
soupravu IRON dovybavit funkcí nastavení hloubky sedu, kterou ocení 
především Vaše návštěvy. Jednoduchým posunutím opěrného polštáře 
na vodících kolejnicích upravíte hloubku sedu z 75 na 55 cm příjemných 
pro přirozený sed.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

IRON
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Úložné prostory
Velmi žádané jsou sestavné 
prvky s možností úložného 
prostoru, například zásuvka 
nebo výklop v kanapi.

219218

Doplňkové polštáře

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



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Plocha lůžka 

Na přání zákazníka lze vylepšit vzhled sedací soupravy potažením lůžka hlavní 
potahovou látkou. Kovové madlo je standardem.

Plocha lůžka je závisí na volbě sestavného dílu. Bližší informace naleznete v 
typovém plánu sedačky IRON.

221220

Kolekce Emotion
Enoa Fashion

Weiss

Ercu

Silver

Stone

Grau

Slate

Anthrazit

Natur

Sand

Mandel

Camel

Cognac

Braun

Mocca

Espresso

Schoko

Siena

Rot

Ziegel

Bordeaux

Pink

Pflaume

Lila

Curry

Kiwi

Türkis

Marine

Schwarz

Kolekce Emotion
Pino

Natur

Mandel

Braun

Nougat

Espresso

Silver

Stone

Anthrazit

Slate

Black

Platin

Petrol

Marine

Bambus

Curry

Sun

Orange

Terra

Cherry

Kolekce Emotion
�Antonio

Snow

White

Silver

Alu

Grau

Anthrazit

Black

Natur

Camel

Nougate

Coffee

Schoko

Red

Bordeaux

Kolekce Emotion
Ranch

Schwarz

Anthrazit

Grau

Alu

Tabac

Siena

Cognac

Schoko

Braun

Slate

Beige

Kolekce Emotion
Taurus

Camel

Sand

Stone

Tabac

Braun

Mocca

Grau

Denim

Wine

Na výběr z dalších 
365 druhů potahových látek

Potahové látky 
Emotion
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, ENOA 
FASHION, VINCENT, VINCENT FEEL.

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

Kolekce Emotion
Caja

Silver

Grey

Anthrazit

Sand

Bordeaux

Terra

Gelb

Petrol

Wine

Lila

Ocean

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



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavením 

hloubky sedáku, potažení 
zadní části

3ST
220 x 86 x 115 cm

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

2,5ST
194 x 86 x 115 cm

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

2ST
168 x 86 x 115 cm

8 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, potažení zadní 
části2SST

168 x 86 x 115 cm

KONCOVÝ PRVEK 
9 3-sedák s nastavením 

hloubky sedáku, područka 
vlevo, potažení zadní části

3LST
190 x 86 x 115 cm

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

3RST
190 x 86 x 115 cm

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

2,5LST
164 x 86 x 115 cm

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

2,5RST
164 x 86 x 115 cm

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

2LST
138 x 86 x 115 cm

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

2RST
138 x 86 x 115 cm

15 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části2SLST

138 x 86 x 115 cm

16 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části2SRST

138 x 86 x 115 cm

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

1,5LST
112 x 86 x 115 cm

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

1,5RST
112 x 86 x 115 cm

19 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části1,5SLST

112 x 86 x 115 cm

20 1,5-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části1,5SRST

112 x 86 x 115 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

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

98 x 86 x 184 cm

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

98 x 86 x 184 cm

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

98 x 86 x 184 cm

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

98 x 86 x 184 cm

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

98 x 86 x 184 cm

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

98 x 86 x 184 cm

27

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

112 x 86 x 218 cm

28

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

112 x 86 x 218 cm

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

č. Zobrazení PopisArtikl

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

108 x 86 x 115 cm

34 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku a úložným 
prostorem, bez područek, 
potažení zadní části2SELST

108 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

190 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

190 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

164 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

164 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 cm2,5AELST

134 x 86 x 115 cm

40 2-sedák s nastavením 
hloubky sedáku s funkcí 
příčného lůžka, bez područek, 
potažení zadní části;
Plocha lůžka: 102 x 142 cm2AELST

108 x 86 x 115 cm

TABURET 
41

Taburet, pouze se sedákem 
z polyéterové pěny

Ho
60 x 44 x 60 cm

42
Taburet, vyklápěcí, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

HoF
60 x 44 x 60 cm

43
XXL-taburet, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho
133 x 44 x 66 cm

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

XXL HoF
133 x 44 x 66 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PODHLAVNÍK
45

Podhlavník s nastavitelnou 
výškou a sklonem

Podhlavník

52 x 25 x 11 cm

POLŠTÁŘ
46 Polštář 1 ks 40 x 40

Polštář  
40 x 40 40 x 40 cm

47
Polštář 1 ks 50 x 50

Polštář  
50 x 50 50 x 50 cm

48
Ledvinový polštář 58x25

Ledvinový 
polštář 58 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY 
49

Příplatek za lůžko se stálým 
potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

Pro údržbu potahu z umělé kůže 
Vám nabízíme sadu čisticích 
prostředků, které pomáhají 
prodloužit krásný vzhled 
sedačky.

Pro údržbu potahů 
z umělé 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 – IRONTYPOVÝ PLÁN – IRON
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