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�Jak praví klasik: „V jednoduchosti je krása...“ To přesně vystihuje elegantní tvar 
sedací soupravy Bellini. 

Předností sedací soupravy, stejně tak jako ostatních našich sedacích souprav, 
je její stavebnicový systém, který umožňuje sestavit sedací soupravu přesně dle 
funkčních a prostorových požadavků zákazníka. Ve své podstatě se tak stává 
každá jedinečným originálem.

Sedací souprava Bellini je dodávána v jednobarevném provedení.

BELLINI

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE - VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA 
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Každému dle jeho chuti...

Sedací souprava Bellini s kostrou z tvrdé�ho bukového dřeva poskytuje výběr ze dvou tuhostí sedu 
- měkké čalounění s výplní ze studené pěny na vlnitých pružinách v kovovém rámu nebo tvrdší 
tuhost sedu ze Super-Bonell pružinového jádra, na kterém je položena vrstva studené pěny. 

Potahovým materiálem může být jedna z více než 120 odstínů velmi kvalitních semianilinových 
kůží, příjemných na dotek s opticky vysoce atraktivním a homogennějším vzhledem nežli nubuk-
anilin. Má jednotný odstín, který stejně jako ostatní vlastnosti této kůže určuje luxusní vzhled 
sedací soupravy.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

BELLINI

Jednoduchost a krása...
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Záleží na každém detailu...

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

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Kovová noha

výška 11 cm

Dřevěná noha

výška 11 cm

Více než 120 odstínů
potahových kůží

Plocha lůžka 

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

1918

natur

olše

antik

černá

dub bianco



2D grafický návrh – ZDARMA

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 vytvoří 2D grafický návrh na základě Vámi dodaných informací o prostoru, kde má 
být sedací souprava umístěna. 

2D grafický návrh se připravuje pomocí speciálního magnetického tabla a jednotlivých 
sestavných dílů sedací soupravy v měřítku 1:50. Tak dostává náš zákazník dost přesnou 
představu o umístění sedací soupravy v místnosti.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

Úložné prostory

Alfou a omegou každého interiéru jsou 
důmyslně skryté, praktické úložné 
prostory. Jedním z takových je i úložný 
prostor schovaný v přístavném taburetu. 

V typovém plánu sedací soupravy Bellini 
naleznete mnoho dalších možností 
úložných prostorů, např. zásuvka 
u středových a koncových prvků, kanape či 
taburet s úložným prostorem.

2120



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Podhlavníky s nastavitelným sklonem a výškou

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

Základní rozměry
Výška 86 cm

Hloubka: 95 cm

Výška sedu: 45 cm

Hloubka sedu: 55 cm

Područka: 16 cm
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č. Zobrazení PopisArtikl
SOFA / KANAPE

7 3-sedák

3

192 x 86 x 95 cm

8 2,5-sedák

2,5

166 x 86 x 95 cm

9 2-sedák, potažení zadní 
části

2

140 x 86 x 95 cm

KŘESLO
10 Křeslo, potažení zadní části

1

88 x 86 x 95 cm

KONCOVÝ PRVEK
13 3-sedák, područka vlevo

3L

176 x 86 x 95 cm

14 3-sedák, područka vpravo

3R

176 x 86 x 95 cm

15 2,5-sedák, područka vlevo

2,5L

150 x 86 x 95 cm

16 2,5-sedák, područka vpravo

2,5R

150 x 86 x 95 cm

17 2-sedák, područka vlevo

2L

124 x 86 x 95 cm

18 2-sedák, područka vpravo

2R

124 x 86 x 95 cm

19 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

2SL

124 x 86 x� 95 cm

20 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

2SR

124 x 86 x 95 cm

21 1,5-sedák, područka vlevo

1,5L

98 x 86 x 95 cm

22 1,5-sedák, područka vpravo

1,5R

98 x 86 x 95 cm

23 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

1,5SL

98 x 86 x 95 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
24 1,5-sedák s úložným 

prostorem, područka vpravo

1,5SR

98 x 86 x 95 cm

25 1-sedák, područka vlevo; 
není možné v kombinaci 
s rohem; vhodná kombinace 
s příčným lůžkem1L

72 x 86 x 95 cm

26 1-sedák, područka vpravo; 
není možné v kombinaci 
s rohem; vhodná kombinace 
s příčným lůžkem1R

72 x 86 x 95 cm

27 1-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo; 
není možné v kombinaci 
s rohem; vhodná kombinace 
s příčným lůžkem1SL

72 x 86 x 95 cm

28 1-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo; není možné 
v kombinaci s rohem; 
vhodná kombinace 
s příčným lůžkem

1SR

72 x 86 x 95 cm

29 2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2

171 x 86 x 95 cm

30 2-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

2AhoR

171 x 86 x 95 cm

31 2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2S

171 x 86 x 95 cm

32 2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo

2SAhoR

171 x 86 x 95 cm

33 2-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevo

AhoFL2

171 x 86 x 95 cm

34 2-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo

2AhoFR

171 x 86 x 95 cm

35 2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevo

AhoFL2S

171 x 86 x 95 cm

36 2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo

2SAhoFR

171 x 86 x 95 cm

37 1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5

142 x 86 x 95 cm

38 1,5-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1,5AhoR

142 x 86 x 95 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
39 1,5-sedák s úložným 

prostorem a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL 1,5S

142 x 86 x 95 cm

40 1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo

1,5S AhoR

142 x 86 x 95 cm

41 1,5-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevo

Aho FL1,5

142 x 86 x 95 cm

42 1,5-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo

1,5Aho FR

142 x 86 x 95 cm

43 1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevoAhoFL 

1,5S

142 x 86 x 95 cm

44 1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo1,5S 

AhoFR

142 x 86 x 95 cm

45 1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1

116 x 86 x 95 cm

46 1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1AhoR

116 x 86 x 95 cm

47 1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1S

116 x 86 x 95 cm

48 1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo

1SAhoR

116 x 86 x 95 cm

49 1-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevo

AhoFL1

116 x 86 x 95 cm

50 1-sedák s přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo

1AhoFR

116 x 86 x 95 cm

51 1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vlevo

AhoFL1S

116 x 86 x 95 cm

52 1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
rozkládacím taburetem 
vpravo

1SAhoFR

116 x 86 x 95 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
53 1,5-sedák kombielement 

vlevo s přístavným 
taburetem (bočnice: 
potažení zadní části / zadní 
díl: bez zadního potahu)

1,5KOL

87 x 86 x 235 cm

54 1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem (bočnice: 
potažení zadní části / zadní 
díl: bez zadního potahu)

1,5KOR

87 x 86 x 235 cm

55 1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
(bočnice: potažení zadní 
části / zadní díl: bez zadního 
potahu)

1,5KOSL

87 x 86 x 235 cm

56 1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
(bočnice: potažení zadní 
části / zadní díl: bez zadního 
potahu)

1,5KOSR

87 x 86 x 235 cm

57 1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
rozkládacím taburetem 
(bočnice: potažení zadní 
části / zadní díl: bez zadního 
potahu)

1,5KOFL

87 x 86 x 235 cm

58 1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
rozkládacím taburetem 
(bočnice: potažení zadní 
části / zadní díl: bez zadního 
potahu)

1,5KOFR

87 x 86 x 235 cm

59 1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným rozkládacím 
taburetem (bočnice: 
potažení zadní čá sti / zadní 
díl: bez zadního potahu)

1,5KOS FL

87 x 86 x 235 cm

60 1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným rozkládacím 
taburetem (bočnice: 
potažení zadní části / zadní 
díl: bez zadního potahu)

1,5KOS 
FR

87 x 86 x 235 cm

61 Kanape, područka vlevo

CanL

84 x 86 x 168 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
62 Kanape, područka vpravo

CanR

84 x 86 x 168 cm

63 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka vlevo

CanFL

84 x 86 x 168 cm

64 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka vpravo

CanFR

84 x 86 x 168 cm

ROH
65 Špičatý roh

SE

87 x 86 x 87 cm

66 Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu)

SERR

87 x 86 x 87 cm

67 Oblý roh možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy

RE

100 x 86 x 100 cm

68 Oblý roh, s oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy

RERR

100 x 86 x 100 cm

MEZIPRVEK
69 3-sedák bez područek

3EL

160 x 86 x 95 cm

70 2,5-sedák bez područek

2,5EL

134 x 86 x 95 cm

71 2-sedák bez područek

2EL

108 x 86 x 95 cm

72 2-sedák s úložným 
prostorem bez područek

2SEL

108 x 86 x 95 cm

73 1,5-sedák bez područek

1,5EL

82 x 86 x 95 cm

74 1,5-sedák s úložným 
prostorem bez područek

1,5SEL

82 x 86 x 95 cm

75 1-sedák bez područek

1EL

62 x 86 x 95 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
76 1-sedák s úložným 

prostorem bez područek

1SEL

62 x 86 x 95 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
77 3-sedák s funkcí příčného 

lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapi 
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 205 x 125 cm

3AL

176 x 86 x 95 cm

78 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy, kanapi 
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 205 x 125 cm

3AR

176 x 86 x 95 cm

79 3-sedák s příčným lůžkem 
bez područek -možné pouze 
v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 150 x 125 cm

3AEL

160 x 86 x 95 cm

80 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapi 
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 179 x 125 cm

2,5AL

150 x 86 x 95 cm

81 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapi 
nebo kombielementy;
Plocha lůžka: 179 x 125 cm

2,5AR

150 x 86 x 95 cm

82 2,5-sedák s příčným lůžkem 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi 
nebo kombielementem;
Plocha lůžka: 140 x 125 cm

2,5AEL

134 x 86 x 95 cm

TABURET
83 Taburet, pouze se sedákem 

z polyeterové pěny

Ho
60 x 45 x 60 cm

84 XXL-taburet; pouze se 
sedákem z polyeterové pěny

XXL Ho

130 x 45 x 65 cm

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

XXL HoF
130 x 45 x 65 cm

86 XXL taburet s rozkládací 
funkcí a odkládací deskou 
(v plastových dekorech: 
k dodání buk, olše, antická, 
černá, laková bílá a dub 
bianco); pouze se sedákem 
z polyeterové pěny; pouze 
na kolečkách

XXL-HoSF

127 x 45 x 65 cm

OPĚRKA HLAVY
87 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem, vč. 
pouzder

Podhlavník 
KS

53 x 16 x 12 cm

č. Zobrazení PopisArtikl
87.1 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
88 Područkový polštář 1 ks

Područkový 
polštář 45 x 50 x cm

89 Polštář 1 ks

Polštář 
50 x 50 50 x 50 x cm

90 Polštář 1 ks

Polštář 
40 x 40 40 x 40 x cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
91 Příplatek za lůžko se stálým 

potahem
Příplatek 

za 
potažení 

lůžka

Čisticí sada
Keralux
Nesmíme zapomínat i na údržbu 
potahové kůže. Proto Vám 
nabízíme řadu čisticích 
a impregnačních prostřeků 
Keralux, které pomáhají 
prodloužit krásný vzhled sedačky.

Čisticí sada
Keralux
Nesmíme zapomínat i na údržbu 
potahové kůže. Proto Vám 
nabízíme řadu čisticích 
a impregnačních prostřeků 
Keralux, které pomáhají 
prodloužit krásný vzhled sedačky.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

TYPOVÝ PLÁN – BELLINI TYPOVÝ PLÁN – BELLINI

Více než 120 odstínůpotahových kůží 2524
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Vlastní vozový park poskytuje našim zákazníkům službu dopravy po celé České 
a Slovenské republice ZDARMA.

Jedinou Vaší starostí je si vybrat a zakoupit sedací soupravu. O vše ostatní se velmi 
rádi postaráme. Zajistíme dopravu až k Vám domů, vynesení sedací soupravy a její 
montáž na Vámi určeném místě, likvidaci obalů a pokud je třeba i likvidaci staré 
sedací soupravy.  

Proto neváhejte 
a obraťte se na nás...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Doprava po celé České a Slovenské republice ZDARMA 


