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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVYMAGNO
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Sedací souprava Magno s konstrukcí z kovu a tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitních materiálů 
použitých na výplň čalounění - studená pěna potažená Rhombo-fill® vrstvou poskytuje uživateli příjemně měkké sezení. 

Další předností sedací soupravy Magno, je široká barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových látek s dlouhou 
životností, které lze navíc velmi snadno udržovat.

Jednotlivě polohovatelné podhlavníky lze využít samostatně, ale i v kombinaci s relaxační motorově ovládanou funkcí WA1.
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Záleží na každém detailu...

MAGNO
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Kovová noha

výška 11 cm

Dřevěná noha

výška11 cm
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MAGNO
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Polohovatelná 
opěrka hlavy 

Polohovatelnou opěrkou hlavy 
s rastrovým mechanizmem jsou 
vybaveny standardně všechny 
opěrné polštáře jednotlivých 
sestavných elementů

Kanape

Příjemné posezení a odpočinek jistě poskytne uživatelům kanape s vysokým 
opěrným polštářem a polohovatelnou opěrkou hlavy. Sedací souprava Magno 
nabízí v typovém plánu i variantu s úložným prostorem. Samozřejmě v obou 
orientacích, tzn. pravé i levé .

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Základní rozměry
Výška 101 cm

Hloubka: 100 cm

Výška sedu: 46 cm

Hloubka sedu: 59 cm

Područka: 27 cm

279278



MAGNO
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Relaxační polohování jednotlivých sedáků nabízíme s 1-motorov�ým polohováním, tzn. přenastavení 
sklonu opěrného polštáře a vysunutí podnožky do Vámi požadované polohy.

Funkce WA1 relaxační polohování 

Ovládání relaxační motorové funkce WA1 
naleznete na pravé straně sedáku 281280

Doplňkové polštáře

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

Na výběr z dalších 365 druhů potahových látek

Potahové 
látky Emotion
Moderní potahové látky Emotion s nejširší škálou zajímavých struktur a barev jsou snadno 
udržovatelné, tzn. běžné skvrny lze čistit pouze vodou. Vedle velmi příjemného pocitu 
na dotek je jejich další předností dlouhá životnost. Ekologičnost látek Emotion je doložena 
certifikací Öko-Tex.

283282

Taburet

Vedle mnoha sestavných elementů s úložným 
prostorem nabízíme také velký výklopný taburet, 
pro snadné uložení například doplňkových 
polštářů apod.



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

3KV

214 x 101 x 100 cm

6 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu3KVW

214 x 101 x 100 cm

7 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

2,5KV

188 x 101 x 100 cm

8 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5KVW

188 x 101 x 100 cm

9 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení2KV

162 x 101 x 100 cm

10 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2KVW

162 x 101 x 100 cm

11 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2SKV

162 x 101 x 100 cm

KONCOVÝ PRVEK
12 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení3LKV

187 x 101 x 100 cm

13 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení3RKV

187 x 101 x 100 cm

14 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu3LKVW

187 x 101 x 100 cm

15 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu3RKVW

187 x 101 x 100 cm

16 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení2,5LKV

161 x 101 x 100 cm

17 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení2,5RKV

161 x 101 x 100 cm

18 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5L KVW

161 x 101 x 100 cm

19 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční variantu2,5R KVW

161 x 101 x 100 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

20 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
pevné standardní provedení2LKV

135 x 101 x 100 cm

21 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části; 
pevné standardní provedení2RKV

135 x 101 x 100 cm

22 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2LKVW

135 x 101 x 100 cm

23 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2RKVW

135 x 101 x 100 cm

24 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SLKV

135 x 101 x 100 cm

25 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

2SRKV

135 x 101 x 100 cm

26 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
pevné standardní provedení1,5LKV

109 x 101 x 100 cm

27 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části; 
pevné standardní provedení1,5RKV

109 x 101 x 100 cm

28 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5L KVW

107 x 101 x 100 cm

29 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5R KVW

107 x 101 x 100 cm

30 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5SLKV

109 x 101 x 100 cm

31 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5SRKV

109 x 101 x 100 cm

32 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL2KV

169 x 101 x 100 cm

33 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části2KVAhoR

169 x 101 x 100 cm

34 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL2SKV

169 x 101 x 100 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

35 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části2SKVAhoR

169 x 101 x 100 cm

36 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL2KV

169 x 101 x 100 cm

37 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní části2KVAhoFR

169 x 101 x 100 cm

38 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 2SKV

169 x 101 x 100 cm

39 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní části2SKV AhoFR

169 x 101 x 100 cm

40 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL 1,5KV

143 x 101 x 100 cm

41 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části1,5KV AhoR

143 x 101 x 100 cm

42 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL 1,5SKV

143 x 101 x 100 cm

43 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části1,5SKV AhoR

143 x 101 x 100 cm

44 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní části -AhoFL 1,5KV

143 x 101 x 100 cm

45 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části -1,5KV AhoFR

143 x 101 x 100 cm

46 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 1,5SKV

143 x 101 x 100 cm

47 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní části1,5SKV AhoFR

143 x 101 x 100 cm

48 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části

CanGL KV

114 x 101 x 171 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

POLŠTÁŘ
61 Polštář

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

62 Polštář

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

63 Ledvinový polštář výplň: 
peří / polyéterová pěna

Ledvinový 
polštář malý 58 x 25 cm

64 Ledvinový polštář výplň: 
peří / polyéterová pěna

Ledvinový 
polštář velký 70 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
65 Příplatek pro sedák WA1 

WallAway motorové (vhodné 
elementy jsou označeny *)Příplatek 

WallAway 
WA1

66 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový provoz 
WallAway 1 funkciPříplatek 

za baterii

67 Příplatek za potažení zad 
látkou sedací soupravy (u 
všech 3-/2,5 sedáků)Příplatek 

za potažení 
zad

č. Zobrazení PopisArtikl

49 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části

CanGR KV

114 x 101 x 171 cm

50 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

CANGSL KV

114 x 101 x 171 cm

51 Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části

CANGSR KV

114 x 101 x 171 cm

MEZIPRVEK
52 2,5-sedák mezielement 

s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek

2,5ELKV

134 x 101 x 100 cm

53 2,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek (2-díly pro 
funkční variantu)2,5ELKVW

134 x 101 x 100 cm

54 2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části2ELKV

108 x 101 x 100 cm

55 2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části (2-díly pro 
funkční variantu)2ELKVW

108 x 101 x 100 cm

56 2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, bez 
područek, potažení zadní 
části2SELKV

108 x 101 x 100 cm

ROH
57 Špičatý roh velký 

s nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části

SEGKV

100 x 101 x 100 cm

58 Oblý roh (2dílný) 
s nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části

REKV

112 x 101 x 112 cm

TABURET
59 XXL-taburet, s trvalým 

čalouněním

XXL Ho

130 x 46 x 68 cm

60 XXL-taburet, vyklápěcí

XXL HoF

130 x 46 x 68 cm

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

Pro údržbu 
potahů 
z umělé kůže

Tipy pro čištění a ošetřování
Pro většinu látek, mikrovláken, textilní kůže a hladké kůže platí následující – volné drobky nebo 
žmolky opatrně vyčesejte, nebo pomocí hubice na čalounění odsajte na nejnižším stupni výkonu.

Pozor: světlé a jednobarevné čalouněné potahy jsou zásadně choulostivější a náchylnější 
na znečistění. Mastné a kyselinové znečištění očistěte vlažnou destilovanou vodou (kvůli příp. 
zbytkům vápníku ve vodě) na velké ploše od stehu po steh vlhkým čistým hadříkem, např. 
utěrkou na nádobí nebo čistou houbičkou. Na znečištění s obsahem bílkovin, (např. krev nebo 
moč) je potřebné použít ledovou vodu. K odstranění skvrn je potřebná vlhkost. Na trochu starší 
nebo zaschlé skvrny potřebujete nealkalické a PH-neutrální mýdlo bez parfémů.

Mýdlo nebo pěnu naneste na skvrnu, čistěte taktéž na velké ploše zvenku směrem dovnitř. Potom dočistěte pomocí čistého 
hadříku namočeného v destilované vodě, aby mohly být zcela odstraněny zbytky mýdla. Co možná nejvíc povrchové vlhkosti 
odsajte suchým hadříkem (netřete), a nechejte vyschnout při normální pokojové teplotě. V žádném případě nepoužívejte fén. 
Materiál by se mohl poškodit, nebo ztvrdnout. Ve vlhkém resp. mokrém stavu kůži nebo látku nepoužívejte, jinak vzniknou 
natažení, žlábky nebo záhyby, které už většinou není možné odstranit. Pokud jste čistili na mokro, nechejte schnout 
nejméně 1-2 dny.

Během procesu čištění jste z potahového materiálu odstranili i přírodní substance a impregnaci. Obstarejte si proto vhodné 
prostředky na ošetřování a impregnaci, které Vaše materiály znovu ochrání. 

Odstraňování obtížných skvrn, jako jsou krev, žvýkačky, kuličkové pero apod., byste měli podle možnosti nechat vykonat 
odborníky, nebo se s nimi předtím poradit.

TYPOVÝ PLÁN – MAGNO TYPOVÝ PLÁN – MAGNOTYPOVÝ PLÁN – MAGNO

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 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.

Služby od A do Z
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