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Dabo L je sedací souprava poskytující na výběr ze dvou různých výplní čalounění – výplň z vysoce 
kvalitní studené pěny položné na vlnitých pružinách v kovovém rámu s měkčí tuhostí sedu, nebo Super-
Bonell pružinové jádro pokryté vrstvou studené pěny s tvrdší tuhostí sedu – za stejnou cenu. Výplň se 
specifikuje při objednávce. Standardně se tato sedačka dodává s měkčí tuhostí sedu ze studené pěny 
na vlnitých pružinách.

Jedná se o klasickou sedací soupravu se dvěma výškami sedu na výběr a vysokými opěrnými polštáři. 
Kostra je z tvrdého bukového dřeva.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedačka, 
která se přizpůsobí Vám...

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

5756



3+2+1

Vysoká variabilita sedací soupravy Dabo L 
umožňuje i klasickou sestavu z volně stojících 
prvků v různých kombinacích.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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.

2D grafický návrh a poradenská služba 
– ZDARMA

Základní rozměry
Výška: 94 cm
Hloubka: 92 cm
Výška sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 54 cm
Područka: 19 cm
Sklopná područka 19 – 32 cm

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

5958



Kovová noha

výška 11/13 cm
u elementů s větší 
světlou výškou

výška 3,5  cm
prvky s nižší světlou výškou, 
područka vpředu a vzadu

Dřevěná noha

výška 11/13 cm
u elementů s větší 
světlou výškou

výška 3,5  cm
prvky s nižší světlou výškou, 
područka vpředu a vzadu

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

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.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA

Plocha lůžka 

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

Plocha lůžka je dostatečně velká pro pohodlné 
nouzové přespání nečekané návštěvy.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...

POZNÁMKA: 

11 cm 
standardní výška sedu 45 cm

13 cm 
výška sedu 47 cm

natur

olše

antik

černá

dub bianco



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Máte na výběr... 

Vedle možnosti zvolit si tuhost sedu �máte na výběr i ze dvou 
výšek sedu a to 45 cm (standardně dodávané) nebo 47 cm. 

Můžete si zvolit jednu ze dvou variant područky 
- užší sklopné, nebo širší oblejší.

2 typy područek:

A
možná též sklopná

B

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

6362

Sklopná područka

Relaxační polohování opěrných polštářů v rohu sedací soupravy

Podhlavník 
s nastavitelnou výškou a sklonem



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. 

Sedací souprava je následně přivezena 
přímo z výroby ke koncovému zákazníkovi 
domů našimi firemními vozy a kvalifikovaní 
pracovníci ji vynesou a smontují na Vámi 
určeném místě.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Od návrhu
po montáž ...

Úložné prostory

Úložný prostor zásuvka a vyklápěcí 
kanape s úložným prostorem jsou 
ukázkou toho, že sedačka nemusí 
být jen pohodlná a krásná, ale také 
praktická
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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

Křeslo

Křeslo k sedací soupravě Dabo L 
můžete nechat vybavit podhlavníkem 
s nastavitelnou výškou a sklonem. 
V nabídce je k dispozici i křeslo 
s výsuvnou podnožkou.

Více než 120 odstínů
potahových kůží

Nejvyšší kvalita,
perfektní zpracování,
nadstandardní služby

Kolekce našich kožených sedacích souprav se vedle 
užití vysoce kvalitních silných přírodních kůží vyznačuje 
perfektním čalounickým zpracováním. Tím dostává 
zákazník jen ten nejvyšší luxus. 
A aby byl požitek ze sedací soupravy dokonalý, 
poskytujeme našim zákazníkům balíček nadstandardních 
služeb, jako jsou vytvoření 2D grafického návrhu 
a poradenské služby, doprava po celé ČR a SR, vynošení 
a montáž či likvidace obalů, případně i staré sedací 
soupravy a to vše naprosto ZDARMA.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák

3

216 x 94 nebo 96 x 92 cm

5.1 3-sedák s relaxačním 
výsuvem 2dílný design 
Relaxační plocha: cca 
170x125 cm

3RA

216 x 94 nebo 96 x 92 cm

6 2,5-sedák

25

188 x 94 nebo 96 x 92 cm

7 2-sedák; potažení zadní 
části

2

158 x 94 nebo 96 x 92 cm

8 2-sedák s úložným 
prostorem; potažení zadní 
části

2S

158 x 94 nebo 96 x 92 cm

KŘESLO
9 Křeslo, potažení zadní části, 

není se sklopnou područkou

1

94 x 94 nebo 96 x 92 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
10 Křeslo s výsuvným 

taburetem, potažení zadní 
části, není možné se 
sklopnou područkou

1Ho

94 x 94 nebo 96 x 92 cm

KONCOVÝ PRVEK
11 3-sedák područka vlevo 

3L

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

12 3-sedák područka vpravo

3R

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

13 2,5-sedák, područka vlevo 

2,5L

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

14 2,5-sedák, područka vpravo

2,5R

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

15 2-sedák, područka vlevo 

2L

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

16 2-sedák, područka vpravo

2R

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

17 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo 

2SL

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

18 2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

2SR

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

19 1,5-sedák, područka vlevo 

1,5L

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

20 1,5-sedák, područka vpravo

1,5R

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

21 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo 

1,5SL

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

22 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

1,5SR

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

23 1-sedák, područka vlevo 
; není možné kombinovat 
s rohem; možno 
kombinovat s díly s příčným 
lůžkem1L

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

24 1-sedák, područka vpravo; 
není možné kombinovat 
s rohem; možno 
kombinovat s díly s příčným 
lůžkem1R

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

25 1-sedák s úložným 
prostorem - zásuvkou, 
područka vlevo ; není 
možné kombinovat 
s rohem; kombinovatelný 
s díly s příčným lůžkem

1SL

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

26 1-sedák s úložným 
prostorem - zásuvkou, 
područka vpravo; není 
možné kombinovat 
s rohem; kombinovatelný 
s díly s příčným lůžkem

1SR

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

27 Přístavný taburet vlevo, 
není možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoL

53 x 45 nebo 47 x 92 cm

28 Přístavný taburet vpravo, 
není možné umístit přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoR

53 x 45 nebo 47 x 92 cm

29 Přístavný taburet vyklápěcí 
vlevo, není možné umístit 
přímo u rohů, není 
samostatně stavitelnýAhoFL

53 x 45 nebo 47 x 92 cm

30 Přístavný taburet vyklápěcí 
vpravo, není možné 
umístit přímo u rohů, není 
samostatně stavitelnýAhoFR

53 x 45 nebo 47 x 92 cm

31 Kanape, područka vlevo 

CanL

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

32 Kanape, područka vpravo

CanR

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

33 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka vlevo 
; není možné se sklopnou 
područkouCanFL

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

34 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka 
vpravo; není možné se 
sklopnou područkouCanFR

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

35 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vlevo, 
není možné se sklopnou 
područkou, nutná 
vzdálenost 10 cm od stěny 
(s podhlavníkem cca 35 cm)

CanMoL

87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm

36 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vpravo, 
není možné se sklopnou 
područkou, nutná 
vzdálenost 10 cm od stěny 
(s podhlavníkem cca 35 cm)

CanMoR

87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm

36.1 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vlevo, 
není možné se sklopnou 
područkou, nutná 
vzdálenost 10 cm od stěny 
(s podhlavníkem 35 cm)

CanManL

87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm

36.2 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vpravo, 
není možné se sklopnou 
područkou, nutná 
vzdálenost 10 cm od stěny 
(s podhlavníkem 35 cm)

CanManR

87 x 94 nebo 96 x 164 - 200 cm

MEZIPRVEK
37 3-sedák bez područek

3EL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

38 2,5-sedák bez područek

2,5EL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

39 2-sedák bez područek

2EL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

40 2-sedák s úložným 
prostorem, bez područek

2SEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

41 1,5-sedák bez područek

1,5EL

82 x 94 nebo 96 x 92 cm

42 1,5-sedák s úložným 
prostorem, bez područek

1,5SEL

82 x 94 nebo 96 x 92 cm

43 1-sedák bez područek

1EL

62 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

56 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 196 x 125 cm

2,5AL

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

57 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 196 x 125 cm

2,5AR

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

58 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 142 x 125 cm2,5AEL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

59 2-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 112 x 125 cm2AEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

60 3-sedák s funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm3APEL

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

61 3-sedák s funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm3APER

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

62 3-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 183 x 125 cm3APELEL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

63 3-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 183 x 125 cm3APEREL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

64 2,5-sedák s funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 209 x 125 cm2,5APEL

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

65 2,5-sedák s funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 209 x 125 cm2,5APER

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

66 2,5-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 155 x 125 cm

2,5APEL 
EL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

67 2,5-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 155 x 125 cm

2,5APER 
EL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

44 1-sedák s úložným 
prostorem, bez područek

1SEL

62 x 94 nebo 96 x 92 cm

ROH
45 Špičatý roh, není možné 

s trapézovým příčným 
lůžkem

SE

87 x 94 nebo 96 x 87 cm

46 Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), není možné 
s trapézovým příčným 
lůžkemSERR

87 x 94 nebo 96 x 87 cm

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

RE

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

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

RERR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

49 Trapézový roh vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PEL

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

50 Trapézový roh vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PER

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

51 Trapézový roh vlevo 
s oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu), možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkemPELRR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

52 Trapézový roh vpravo 
s oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stěnu), možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkemPERRR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
53 3-sedák s funkcí příčného 

lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 224 x 125 cm

3AL

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

54 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi;
Plocha lůžka: 224 x 125 cm

3AR

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

55 3-sedák s funkcí příčného 
lůžka bez područek, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 170 x 125 cm3AEL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

68 2-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 125 x 125 cm2APELEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

69 2-sedák s funkcí 
trapézového příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy;
Plocha lůžka: 125 x 125 cm2APEREL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

TABURET
70 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

Ho

58 x 45 nebo 47 x 58 cm

71 Taburet, vyklápěcí, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

HoF

58 x 45 nebo 47 x 58 cm

72 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho

130 x 45 nebo 47 x 65 cm

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

XXL HoF

130 x 45 nebo 47 x 65 cm

PODHLAVNÍK
74 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem (nelze 
objednat samostatné 
předvrtání)Podhlavník 

KS

47 x 23 x 11 cm

74.1 Příprava pro podhlavník 
KS *pouze pouzdra bez 
podhlavníku* (volitelně pro 
každou pozici podhlavníku) 
Do objednávky nutno uvést 
umístění!

Příplatek 
za přípravu 

pro 
podhlavník 

KS

POLŠTÁŘ
75 Polštář

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

76 Polštář

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
77 Příplatek za sklopnou 

područkou, možné pouze 
v kombinaci se područkou 
A Sledujte označení 
u jednotlivých elementů / 
objednávat se musí pro celý 
element, cena je uvedena 
za jeden kus

Příplatek 
LAL 

sklopná 
područka

78 Příplatek za lůžko se stálým 
potahem 

Příplatek 
za  

potažení 
lůžka

Jak správně vyčistit a následně 
ošetřit potahovou kůži sedačky?
Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně 
si dlouhodobě zachovala svou přirozenost, vyžaduje pravidelné ošetření. To však 
může být účinné pouze za předpokladu, že jsou póry kůže důkladně vyčištěny 
a impregnovány. Proto našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení vysoce 
kvalitních prostředků na ošetřování kůže sedacích souprav KERALUX Leather Care Set 
P. Je to perfektní kombinace především pro hladké pigmentované kůže.

KERALUX LEATHER CARE SET
(impregnační sada na kůži)

KERALUX Soft Cleaner 
uvolní póry kůže velice šetrně a důkladně 
odstraní všechny nečistoty, kterými 
se póry zanesly běžným používáním 
kožené sedací soupravy. Tím se 
umožní lepší proniknutí následně 
aplikovaného impregnačního 
prostředku do kůže.

Použití:
Před použitím KERALUX Soft Cleaneru 
lahvičku velmi dobře protřepejte a naneste malé množství na houbičku, která je součástí 
setu. Pozor, nikdy nenanášejte čistidlo přímo na kůži sedací soupravy. Krouživým 
pohybem po povrchu kůže odstraňte její zašpinění. Občas propláchněte houbičku 
ve vlažné vodě a znovu na ní naneste malé množství čisticího prostředku. Na silně 
znečištěných místech nechte pěnu působit déle. Potom kůži otřete bavlněným hadříkem. 
Kůži čistěte vždy v celé ploše, tzn. od švu ke švu. Neprovádějte lokální čištění v místě 
znečištění. Následně nechte kůži dobře oschnout.

TIP PRO VÁS: Pro zabránění nežádoucího působení vodního kamene při čištění použijte 
vždy pouze destilovanou vodu.

KERALUX Care Lotion P
Po důkladném vyčištění kůže, je třeba její povrch ošetřit impregnačním prostředkem 
KERALUX Care Lotion P, který dodává kůži optimální hydrataci, vláčnost a zároveň ji 
impregnuje. Je součástí tohoto setu. KERALUX Care Lotion P dodává ochranný UV filtr, 
který zabraňuje vyblednutí barvy kůže. Dále je obohacen o antioxidační složku, která 
přispívá k dlouhé životnosti kůže sedací soupravy.

Použití:
Lahvičku s prostředkem důkladně protřepejte a naneste malé množství KERALUX 
Care Lotion P na hadřík. Promněte a lehkými krouživými pohyby naneste v tenké vrstvě 
na předem důkladně vyčištěnou potahovou kůži sedačky. Případný přebytek ošetřujícího 
mléka setřete bavlněným hadříkem, dokud nezaschl. Takto ošetřená potahová kůže 
sedací soupravy je nejlépe vyčištěna a současně dobře chráněna před předčasným 
vyblednutím.

Doporučení čištění a následné impregnační ošetření kožené sedací soupravy 
prostředky KERALUX Leather Care je optimální provádět 2x ročně.

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 – DABO L TYPOVÝ PLÁN – DABO LTYPOVÝ PLÁN – DABO L

Jak správně vyčistit a následně 
ošetřit potahovou kůži sedačky?
Aby si kůže zachovala svou atraktivitu, zůstala příjemně jemná na dotek a současně 
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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 rozmotnují, 
odvezou a odborně zlikvidují dle ekologických požadavků 
na likvidace.

Služby od A do Z
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