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Sedací souprava Ilek S je navržena v moderním designu. Široké polohovatelné područky, nastavení hloubky 
sedu nebo polohování opěrky hlavy jsou její praktické funkce, které oceníte jak při odpočinku, tak při posezení 
s přáteli. Luxusní vzhled umocňují také chromované kovové nohy. Na výběr máte ze dvou výšek sedu - 
standardní 38 nebo zvýšená 42 cm. Toho docílíte volbou výšky nohou. 

Design sedací soupravy Ilek S bude vyhovovat každému modernímu interiéru. Výplň čalounění z polyéterové 
pěny poskytuje uživatelům příjemně měkký sed. 

Sedací soupravu lze objednat v jednobarevném provedení nebo v provedení kombinace hlavní a korpusové látky.

ILEK S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jak poskládat sen...
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Záleží na každém detailu...

Na výběr z dalších 

365 druhů 
potahových látek

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY Kolekce INSCENE
Basic

Ecru

Alu

Grau

Graphite

Mandel

Nougat

Espresso

Chocolate

Lime

Red

Aubergine

Kolekce INSCENE
Avanti

White

Snow

Stone

Nougat

Schoko

Silver

Alu

Grau

Anthrazit

Black

Natur

Camel

Red

Kovová noha

výška 4,5 cm (pro standardní 

výšku sedu 38 cm)

Kovová noha

výška 8 cm (pro výšku sedu 42 cm)

Polohování opěrky hlavy 
u jednotlivých sedáků

Polohovatelná 
područka

Kombinace polohování opěrky hlavy 
a nastavení hloubky sedu

Plocha lůžka je� ve standardu potažena kvalitním 
matracovým potahem a opatřena kovovou úchytkou. Na přání 
zákazníka lze vylepšit vzhled sedací soupravy potažením 
lůžka hlavní potahovou látkou.
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ILEK S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Základní rozměry
Výška: 73-90 nebo 77-94 cm

Hloubka: 118 cm

Výška sedu: 38 nebo 42 cm

Hloubka sedu: 55-70 cm

Područka: 38 cm

Úložný prostor 
v přístavném 

taburetu

Úložný prostor - 
zásuvka

Další možností 
úložného prostoru 

je zvolit takto 
vybavený velký 

taburet
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ILEK S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Polohování opěrky 
hlavy

Kombinace funkcí 
nastavení hloubky 
sedu a polohování 
opěrky hlavy

Nastavení hloubky 
sedu

Vysoká variabilita sestavných prvků 

Ilek S stejně jako ostatní sedací soupravy kolekce MONTERO® vynikají 
širokým typovým plánem, takže i když vypadá sestava sedaček identicky, 

liší se ve funkčním vybavení. Samozřejmě můžete také poskládat sestavu 
dle vlastních představ o tvaru a rozměru. To vše ještě doplní výběr ze 

široké škály barev a druhů potahových látek.

Polohovatelná 
područka

Úložný prostor - zásuvka

Plocha lůžka je� ve standardu 
potažena kvalitním matracovým 
potahem a opatřena kovovou úchytkou. 
Na přání zákazníka lze vylepšit vzhled 
sedací soupravy potažením lůžka hlavní 
potahovou látkou.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVYILEK S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

Úložný prostor –zásuvka

Kombinace potahových látek

Široký výběr potahových látek usnadní 
rozhodování i těm, kterým záleží nejen 
na vysoké kvalitě a snadné údržbě 
potahových látek, ale také těm, kteří design 
svého domova berou jako hru a rádi využijí 
možnosti kombinovat hlavní a korpusovou 
látku sedací soupravy Ilek S.

Polohování opěrky hlavy 
u jednotlivých sedáků

Polohovatelná 
područka

Nastavení 
hloubky sedu
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Ziegel

Anthrazit

Grau

Schoko

Taupe

Alu

Ercu

Natur

Kolekce INSCENE
Rocky

Silbergrau

Schwarz

Weiss

Grau

Slate

Beige

Nougat

Coffee

Schoko

Rot

Kolekce INSCENE
MegaLife

Black

Anthrazit

Grau

Alu

Silver

Red

Schoko

Nougat

Camel

Natur

Stone

Snow

White

Kolekce INSCENE
Avanti

Silver

Weiss

Alu

Grau

Graphite

Schwarz

Camel

Braun

Slate

Red

Aubergine

Türkis

Marine

Kolekce INSCENE
Line

Aubergine

Red

Lime

Chocolate

Espresso

Nougat

Mandel

Graphite

Grau

Alu

Ecru

Kolekce INSCENE
Basic

Grau

Alu

Marine

Apple

Bordeaux

Aubergine

Braun

Terracotta

Sand

Beige

Natur

Schoko

Kolekce INSCENE
Amigo

Kolekce INSCENE
�Nemo

Natur

Silver

Grau

Anthrazit

Black

Siena

Orange

Cherry

Bordeaux

Caramel

Stone

Braun

Curry

Bambus

Ice

Sky

Petrol

Navy

Marine

ILEK S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Potahové 
látky InScene
Atraktivní moderní potahové látky InScene se 
vyznačují měkkou a na dotek velmi přirozenou 
strukturou. Splňují vysoké technické nároky 
na odolnost proti otěru či nároky na snadnou 
údržbu. 

Na výběr z dalších 
365 druhů 
potahových látek

Taburet

K sedací soupravě si můžete zvolit ze tří variant 
velkého taburetu - obdélníkový, obdélníkový 
s úložným prostorem a velký čtvercový taburet.

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

SOFA / KANAPE
100 3-sedák, polohování 

opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu

3STRV

236 x 73 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

101 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu

2,5STRV

210 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

KONCOVÝ PRVEK
200 3-sedák, polohování 

opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vlevo3LSTRV

198 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

201 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vpravo3RSTRV

198 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

206 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vlevo2,5LST RV

172 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

207 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vpravo2,5RST RV

172 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

208 2-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vlevo2LSTRV

146 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

209 2-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, područka 
vpravo2RSTRV

146 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

212 2-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, úložný 
prostor, područka vlevo

2SLSTRV

146 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

213 2-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, úložný 
prostor, područka vpravo

2SRSTRV

146 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

235 2-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
otevřené ukončení vlevo 
-není možná funkce 
nastavení hloubky sedu

2KOLRV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 200 cm

236 2-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
otevřené ukončení 
vpravo -není možná 
funkce nastavení 
hloubky sedu2KORRV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 200 cm

237 2-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení vlevo -není 
možná funkce nastavení 
hloubky sedu2KOSL RV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 200 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

238 2-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení vpravo -není 
možná funkce nastavení 
hloubky sedu2KOSR RV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 200 cm

240 1,5-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
otevřené ukončení vlevo 
-není možná funkce 
nastavení hloubky sedu1,5KOL RV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 174 cm

241 1,5-sedák - 
kombielement, 
polohování opěrek hlavy, 
otevřené ukončení 
vpravo -není možná 
funkce nastavení 
hloubky sedu

1,5KOR RV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 174 cm

300 Kanape vlevo 
s nastavením výšky 
sedáku a polohováním 
opěráku

CanL STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

301 Kanape vpravo 
s nastavením výšky 
sedáku a polohováním 
opěráku

CanR STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

303 Kanape vlevo 
s nastavením výšky 
sedáku, polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem

CanSL STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

304 Kanape vpravo 
s nastavením výšky 
sedáku, polohováním 
opěráku a úložným 
prostorem

CanSR STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

304.1 Kanape rozkládací vlevo, 
polohování opěrek hlavy, 
nastavení hloubky sedu

CanFL STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

304.2 Kanape rozkládací 
vpravo, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu

CanFR STRV

120 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 186 cm

320 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vlevoAhoL3 STRV

214 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

321 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vpravo3STRV AhoR

214 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

321.1 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací vlevoAhoFL 3STRV

214 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

321.2 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací 
vpravo3STRV AhoFR

214 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

318 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vlevoAhoL 2,5STRV

188 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

319 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vpravo2,5STRV AhoR

188 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

319.1 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací vlevoAhoFL2,5 STRV

188 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

319.2 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací 
vpravo2,5STRV AhoFR

188 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

324 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vlevoAhoL1,5 STRV

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

325 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, otevřené 
ukončení vpravo1,5STRV AhoR

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

325.1 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací vlevoAhoFL1,5 STRV

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

325.2 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, přístavný 
taburet rozkládací 
vpravo1,5STRV AhoFR

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

326 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, úložný 
prostor, otevřené 
ukončení vlevoAhoL1,5S STRV

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

327 1,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, úložný 
prostor, otevřené 
ukončení vpravo1,5SST RVAhoR

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

327.1 1,5-sedák s nastavením 
výšky sedáku, 
polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet 
rozkládací vlevo

AhoFL 1,5SSTRV

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

327.2 1,5-sedák s nastavením 
výšky sedáku, 
polohováním opěráku 
a úložným prostorem, 
přístavný taburet 
rozkládací vpravo

1,5SSTRV AhoFR

136 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

647 Velký taburet vyklápěcí, 
obdélníkový

HoF

135 x 38 nebo 42 x 63 cm

646 Velký taburet, čtvercový

XXL Ho

116 x 38 nebo 42 x 116 cm

POLŠTÁŘ
650 Polštář 50x50

Polštář  50 x 50
50 x 50 cm

651 Polštář 40x40

Polštář  40 x 40
40 x 40 cm

659 Ledvinový a područkový 
polštář 60x33Ledvinový  a  

područkový 
polštář 60 x 33 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
676 Příplatek za každé 

polohování područky

Příplatek 
za polohování 

područek

č. Zobrazení PopisArtikl

MEZIPRVEK
350 3-sedák - meziprvek, 

polohování opěrek hlavy, 
nastavení hloubky sedu, 
bez područek3ELSTRV

160 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

351 2,5-sedák - meziprvek, 
polohování opěrek hlavy, 
nastavení hloubky sedu, 
bez područek2,5ELSTRV

134 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

352 2-sedák - meziprvek, 
polohování opěrek hlavy, 
nastavení hloubky sedu, 
bez područek2ELSTRV

108 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

353 2-sedák - meziprvek, 
polohování opěrek hlavy, 
nastavení hloubky sedu, 
úložný prostor, bez 
područek2SELSTRV

108 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

ROH
411 Špičatý roh, polohování 

opěrek hlavy -není 
možná funkce nastavení 
hloubky sedu-SERV

114 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 114 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
450 3-sedák, polohování 

opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, příčné 
lůžko, područka vlevo;
Plocha lůžka: 224 x 
139 cm3ALSTRV

198 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

451 3-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, příčné 
lůžko, područka vpravo;
Plocha lůžka: 224 x 
139 cm3ARSTRV

198 x 74 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

452 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, příčné 
lůžko, područka vlevo;
Plocha lůžka: 198 x 
139 cm2,5AL STRV

172 x 75 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

453 2,5-sedák, polohování 
opěrek hlavy, nastavení 
hloubky sedu, příčné 
lůžko, područka vpravo;
Plocha lůžka: 198 x 
139 cm2,5AR STRV

172 x 75 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

454 3-sedák - meziprvek, 
polohování opěrek 
hlavy, nastavení hloubky 
sedu, příčné lůžko, bez 
područek;
Plocha lůžka: 152 x 
139 cm

3AELSTRV

160 x 76 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

455 2,5-sedák - meziprvek, 
polohování opěrek 
hlavy, nastavení hloubky 
sedu, příčné lůžko, bez 
područek;
Plocha lůžka: 126 x 
139 cm

2,5AEL STRV

134 x 77 – 90 nebo 77 – 94 x 118 cm

TABURET
644 Velký taburet 

obdélníkový

Ho

135 x 38 nebo 42 x 63 cm

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 
namokro, 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.

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 – ILEK S TYPOVÝ PLÁN – ILEK S

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Možnost kombinace hlavní a korpusové látky
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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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