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Sedací souprava Jaguar na první pohled zaujme svou čistotou 
tvarů a elegancí, takže ji lze umístit v interiérech s moderním 
nebo klasickým designem. 

Kostra sedací soupravy Jaguar je vyrobena z tvrdého bukového 
dřeva. Super-Bonell-pružinové jádro společně s polyéterovou 
pěnou zajišťuje pevnější pocit sedu. Polyéterová pěna je 
použita i jako výplň opěrných polštářů. 

Sedací soupravu Jaguar je možno objednat v jednobarevném 
provedení s výběrem více než 365 druhů a barev potahových 
látek.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

�Jemná elegance luxusu...
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Relaxační funkce opěráků v rohu
Podhlavník s nastavitelnou výškou 
a sklonem

Otočný rondel

Rozložení na lůžko Úložný prostor – zásuvka

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

227226

Funkce sedací soupravy JAGUAR

JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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Televizní křeslo 

Televizní křeslo je vybaveno manuálně ovládanou 
relaxační funkcí, kdy se upraví sklon opěrného 
polštáře a vysune se podnožka. Je taktéž dovybaveno 
podhlavníkem s nastavitelnou výškou a sklonem.

JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Relaxační funkce opěráků v rohu

Podhlavník 
s nastavitelnou 

výškou a sklonem Polohovací područkaÚložný prostor ve výklopném kanapi

231230

Funkce sedací soupravy JAGUAR

Televizní křeslo 

Televizní křeslo je vybaveno 
manuálně ovládanou relaxační 
funkcí, kdy se upraví sklon 
opěrného polštáře a vysune 
se podnožka. Je taktéž 
dovybaveno podhlavníkem 
s nastavitelnou výškou 
a sklonem.

JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION



Plocha lůžka 
je potažena potahovou látkou sedací soupravy 
a opatřena kovovým madlem nebo textilním okem.

Kovová noha Dřevěná noha

výška 3,5 cm
vzadu

výška 3,5 cm
vzadu

výška 11 cm
vpředu

výška 11 cm
vpředu

Základní rozměry
Výška 91 cm

Hloubka: 92 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 53 cm

Područka: 22 cm

Sklopná područka 22–28 cm
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Interiér a vzhled 
sedací soupravy 
můžete doladit 
polštáři ve stejné 
látce nebo 
pestrobarevných 
bytových látkách.

Kolekce Emotion
Vincent

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Nougat

Mocca

Espresso

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Alu

Anthrazit

Grau

Schwarz

Kolekce Emotion
Viola
látka pro doplňkové polštáře

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Nougat

Mocca

Espresso

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Alu

Anthrazit

Grau

Schwarz

Kolekce Emotion
Pino

Natur

Mandel

Braun

Nougat

Espresso

Silver

Stone

Anthrazit

Slate

Black

Platin

Petrol

Marine

Bambus

Curry

Sun

Orange

Terra

Cherry

Záleží na každém detailu...

natur

olše

antik

černá

JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION



Polohovací područka

Kanape s relaxační funkcí

Rozložení na lůžko

Prostorný úložný prostor – zásuvka

Relaxační funkce opěráků v rohu

Podhlavník s nastavitelnou výškou 
a sklonem

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jsme vždy 
na Vaší 
straně...

Předvedeme...
Poradíme...
Sestavíme...

... 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 Vám velmi příjemný personál našich prodejen 
vytvoří 2D grafický návrh na základě Vámi dodaných informací 
o prostoru, kde má být sedací souprava umístěna.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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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JAGUAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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Televizní křeslo 

Televizní křeslo je vybaveno manuálně ovládanou relaxační funkcí, kdy 
se upraví sklon opěrného polštáře a vysune se podnožka. Je taktéž 
dovybaveno podhlavníkem s nastavitelnou výškou a sklonem.

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



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
7 3-sedák

3
226 x 91 x 92 cm

8 3-sedák s pevnou 
područkou vlevo 
a sklopná područka 
vpravo3LALR

226 - 232 x 91 x 92 cm

9 3-sedák se sklopnou 
područkou vlevo a pevná 
područka vpravo

LALL3

226 - 232 x 91 x 92 cm

10 3-sedák se sklopnými 
područkami vlevo a vpravo

LALL3LALR
226 - 238 x 91 x 92 cm

11 2,5-sedák

25
198 x 91 x 92 cm

12 2,5-sedák s pevnou 
područkou vlevo 
a sklopná područka 
vpravo2,5LALR

198 - 204 x 91 x 92 cm

13 2,5-sedák se sklopnou 
područkou vlevo a pevná 
područka vpravo

LALL2,5

198 - 204 x 91 x 92 cm

14 2,5-sedák se sklopnými 
područkami vlevo a vpravo

LALL2,5LALR
198 - 210 x 91 x 92 cm

15 2-sedák, potažení zadní 
části

2
168 x 91 x 92 cm

16 2-sedák s pevnou 
područkou vlevo a sklopná 
područka vpravo, potažení 
zadní části2LALR

168 - 174 x 91 x 92 cm

17 2-sedák se sklopnou 
područkou vlevo a pevná 
područka vpravo, potažení 
zadní částiLALL2

168 - 174 x 91 x 92 cm

18 2-sedák se sklopnou 
područkou vlevo a vpravo, 
potažení zadní části

LALL2LALR
168 - 180 x 91 x 92 cm

19 2-sedák s úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2S

168 x 91 x 92 cm

20 2-sedák s úložným 
prostorem, pevnou 
područkou vlevo a sklopná 
područka vpravo, potažení 
zadní části2SLALR

168 - 174 x 91 x 92 cm

21 2-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vlevo a pevná 
područka vpravo, potažení 
zadní částiLALL2S

168 - 174 x 91 x 92 cm

22 2-sedák s úložným 
prostorem a sklopnou 
područkou vlevo a vpravo, 
potažení zadní částiLALL2SLALR

168 - 180 x 91 x 92 cm

KŘESLO
23 Křeslo, potažení zadní 

části, není se sklopnou 
područkou

1
104 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
24 Křeslo s relaxační funkcí, 

ručním prodloužením 
podnožky a podhlavník, 
výška sedáku cca 46 cm, 
hloubka sedáku cca 
53 cm, šířka sedáku cca 
46 cm, není možné se 
sklopnou područkou

Televizní 
křeslo

97 x 91 - 107 x 88 - 181 cm

KONCOVÝ PRVEK
25 3-sedák s područkou 

vlevo

3L
202 x 91 x 92 cm

27 3-sedák s područkou 
vpravo

3R

202 x 91 x 92 cm

26 3-sedák se sklopnou 
područkou vlevo

LALL3L

202 - 208 x 91 x 92 cm

28 3-sedák se sklopnou 
područkou vpravo

3RLALR
202 - 208 x 91 x 92 cm

29 2,5-sedák s područkou 
vlevo

2,5L
174 x 91 x 92 cm

31 2,5-sedák s područkou 
vpravo

2,5R

174 x 91 x 92 cm

30 2,5-sedák se sklopnou 
područkou vlevo

LALL2,5L
174 - 180 x 91 x 92 cm

32 2,5-sedák se sklopnou 
područkou vpravo

2,5RLALR
174 - 180 x 91 x 92 cm

33 2-sedák s područkou 
vlevo, potažení zadní části

2L
144 x 91 x 92 cm

35 2-sedák s područkou 
vpravo, potažení zadní 
části

2R
144 x 91 x 92 cm

34 2-sedák se sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní části

LALL2L
144 - 150 x 91 x 92 cm

36 2-sedák se sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části

2RLALR
144 - 150 x 91 x 92 cm

37 2-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

2SL

144 x 91 x 92 cm

39 2-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části2SR

144 x 91 x 92 cm

38 2-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní částiLALL2SL

144 - 150 x 91 x 92 cm

40 2-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části2SRLALR

144 - 150 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

41 1,5-sedák s područkou 
vlevo, potažení zadní části

1,5L

106 x 91 x 92 cm

43 1,5-sedák s područkou 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5R
106 x 91 x 92 cm

42 1,5-sedák se sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní části

LALL1,5L
106 - 112 x 91 x 92 cm

44 1,5-sedák se sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části

1,5RLALR
106 - 112 x 91 x 92 cm

45 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

1,5SL

106 x 91 x 92 cm

47 1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části1,5SR

106 x 91 x 92 cm

46 1,5-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní částiLALL1,5SL

106 - 112 x 91 x 92 cm

48 1,5-sedák s úložným 
prostorem, sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části1,5SRLALR

106 - 112 x 91 x 92 cm

49 1-sedák s područkou 
vlevo, potažení zadní 
části; není v kombinaci 
s rohem- /příčné lůžko-
kombinace1L

80 x 91 x 92 cm

51 1-sedák s područkou 
vpravo, potažení zadní 
části; není v kombinaci 
s rohem- /příčné lůžko-
kombinace1R

80 x 91 x 92 cm

50 1-sedák se sklopnou 
područkou vlevo, 
potažení zadní části; není 
v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinaceLALL1L

80 - 86 x 91 x 92 cm

52 1-sedák se sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části; není 
v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace1RLALR

80 - 86 x 91 x 92 cm

53 Přístavný taburet vlevo, 
není přímo měnitelné 
u rohových prvků, není 
samostatně stavitelnýAhoL

65 x 44 x 92 cm

54 Přístavný taburet vpravo, 
není přímo měnitelné 
u rohových prvků, není 
samostatně stavitelnýAhoR

65 x 44 x 92 cm

55 Přístavný taburet se 
sedací částí vlevo, 
není přímo měnitelné 
u rohových prvků, není 
samostatně stavitelná, 
potažení zadní části

Aho1L

128 x 91 x 150 cm

56 Přístavný taburet se 
sedací částí vpravo, 
není přímo měnitelné 
u rohových prvků, není 
samostatně stavitelná, 
potažení zadní části

1AhoR

128 x 91 x 150 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

56.1 1,5-sedák s 360° 
rondelem vlevo, potažení 
zadní části

1,5RoL

180 x 91 x 101 cm

56.2 1,5-sedák s 360° 
rondelem vpravo, potažení 
zadní části

1,5RoR

180 x 91 x 101 cm

56.3 1,5-sedák s úložným 
prostorem a s 360° 
rondelem vlevo, potažení 
zadní části1,5SRoL

180 x 91 x 101 cm

56.4 1,5-sedák s úložným 
prostorem a s 360° 
rondelem vpravo, potažení 
zadní části1,5SRoR

180 x 91 x 101 cm

56.5 1-sedák s 360° rondelem 
vlevo, potažení zadní části

1RoL

160 x 91 x 101 cm

56.6 1-sedák s 360° rondelem 
vpravo, potažení zadní 
části

1RoR

160 x 91 x 101 cm

56.7 1-sedák s úložným 
prostorem a s 360° 
rondelem vlevo, potažení 
zadní části1SRoL

160 x 91 x 101 cm

56.8 1-sedák s úložným 
prostorem a s 360° 
rondelem vpravo, potažení 
zadní části1SRoR

160 x 91 x 101 cm

56.9 Příplatek V (plynový píst) 
v rondelu (možné pouze 
u rondelu)Příplatek 

V (plynový píst)

57 Kanape s područkou 
vlevo, potažení zadní části

CanL

84 x 91 x 163 cm

59 Kanape s područkou 
vpravo, potažení zadní 
části

CanR

84 x 91 x 163 cm

58 Kanape se sklopnou 
područkou vlevo, potažení 
zadní části

LALLCanL

84 - 90 x 91 x 163 cm

60 Kanape se sklopnou 
područkou vpravo, 
potažení zadní části

CanRLALR

84 - 90 x 91 x 163 cm

61 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka 
vlevo, není možné se 
sklopnou područkou, 
potažení zadní části

CanFL

84 x 91 x 163 cm

62 Kanape rozkládací 
s integrovaným úložným 
prostorem, područka 
vpravo, není možné se 
sklopnou područkou, 
potažení zadní části

CanFR

84 x 91 x 163 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

63 Kanape s motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo, 
5cm vzdálenost od stěny 
(30cm s podhlavníkem), 
potažení zadní části

CanMoL

84 x 91 x 163 - 200 cm

65 Kanape s motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo, 
5cm vzdálenost od stěny 
(30cm s podhlavníkem), 
potažení zadní části

CanMoR

84 x 91 x 163 - 200 cm

64 Kanape s motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, sklopné područky 
vlevo, 5cm vzdálenost 
od stěny (30cm 
s podhlavníkem), potažení 
zadní části

LALLCanMoL

84 - 90 x 91 x 163 - 200 cm

66 Kanape s motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, sklopné 
područky vpravo, 5cm 
vzdálenost od stěny (30cm 
s podhlavníkem), potažení 
zadní části

CanMoRLALR

84 - 90 x 91 x 163 - 200 cm

66.1 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vlevo, 
5cm vzdálenost od stěny 
(30cm s podhlavníkem), 
potažení zadní části

CanManL

84 x 91 x 163 cm

66.2 Kanape s ručně 
přestavitelnou relaxační 
funkcí, područka vpravo, 
5cm vzdálenost od stěny 
(30cm s podhlavníkem), 
potažení zadní části

CanManR

84 x 91 x 163 cm
MEZIPRVEK

67 3-sedák bez područek

3EL
178 x 91 x 92 cm

68 2,5-sedák bez područek

2,5EL
150 x 91 x 92 cm

69 2-sedák bez područek, 
potažení zadní části

2EL
120 x 91 x 92 cm

70 2-sedák s úložným 
prostorem bez područek, 
potažení zadní části

2SEL

120 x 91 x 92 cm

71 1,5-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1,5EL
82 x 91 x 92 cm

72 1,5-sedák s úložným 
prostorem bez područek, 
potažení zadní části

1,5SEL

82 x 91 x 92 cm

73 1-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1EL
62 x 91 x 92 cm

ROH
74 Trapézový roh vlevo, 

možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem, potažení zadní 
částiPEL

100 x 91 x 100 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

75 Trapézový roh vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem, potažení zadní 
částiPER

100 x 91 x 100 cm

76 Trapézový roh vlevo 
s oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem, potažení zadní 
části

PELRR

100 x 91 x 100 cm

77 Trapézový roh vpravo 
s oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem, potažení zadní 
části

PERRR

100 x 91 x 100 cm

78 Špičatý roh, není možné 
s trapézovým příčným 
lůžkem, potažení zadní 
částiSE

90 x 91 x 90 cm

79 Špičatý roh 
s oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), není 
možné s trapézovým 
příčným lůžkem, potažení 
zadní části

SERR

90 x 91 x 90 cm

80 Oblý roh, možné 
pouze v kombinaci se 
sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy, potažení 
zadní částiRE

100 x 91 x 100 cm

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

RERR

100 x 91 x 100 cm
SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA

82 3-sedák s příčným 
lůžkem, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 195 x 125 cm

3AL

174 x 91 x 92 cm

84 3-sedák s příčným 
lůžkem, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 195 x 125 cm

3AR

174 x 91 x 92 cm

83 3-sedák s příčným 
lůžkem, sklopnou 
područkou vlevo, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 195 x 125 cm

LALL3AL

174 - 180 x 91 x 92 cm

85 3-sedák s příčným 
lůžkem, sklopnou 
područkou vpravo, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 195 x 125 cm

3ARLALR

174 - 180 x 91 x 92 cm

86 3-sedák s příčným 
lůžkem, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 253 x 125 cm

3AEL

150 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

87 2,5-sedák s příčným 
lůžkem, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 180 x 125 cm

2,5AL

158 x 91 x 92 cm

89 2,5-sedák s příčným 
lůžkem, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 180 x 125 cm

2,5AR

158 x 91 x 92 cm

88 2,5-sedák s příčným 
lůžkem, sklopnou 
područkou vlevo, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 180 x 125 cm

LALL2,5AL

158 - 164 x 91 x 92 cm

90 2,5-sedák s příčným 
lůžkem, sklopnou 
područkou vpravo, možné 
pouze v kombinaci se 
špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 180 x 125 cm

2,5ARLALR

158 - 164 x 91 x 92 cm

91 2,5-sedák s příčným 
lůžkem, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 237 x 125 cm

2,5AEL

134 x 91 x 92 cm

92 2-sedák s příčným 
lůžkem, bez područek, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatými rohy nebo 
kanapi, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 211 x 125 cm

2AEL

120 x 91 x 92 cm

93 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
195 x 125 cm

3APEL

161 x 91 x 92 cm

95 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
195 x 125 cm

3APER

161 x 91 x 92 cm

94 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
195 x 125 cm

LALL3APEL

161 - 167 x 91 x 92 cm

96 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
195 x 125 cm

3APERLALR

161 - 167 x 91 x 92 cm

97 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vlevo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 255 x 125 cm

3APELEL

137 x 91 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

98 3-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem vpravo 
bez područek, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
255 x 125 cm

3APEREL

137 x 91 x 92 cm

99 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
180 x 125 cm

2APEL

144 x 91 x 92 cm

101 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
180 x 125 cm

2APER

144 x 91 x 92 cm

100 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
180 x 125 cm

LALL2APEL

144 - 150 x 91 x 92 cm

102 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, sklopná 
područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
180 x 125 cm

2APERLALR

144 - 150 x 91 x 92 cm

103 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vlevo bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci s trapézovými 
rohy, matrace jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 237 x 125 cm

2APELEL

120 x 91 x 92 cm

104 2-sedák s trapézovým 
příčným lůžkem, vpravo 
bez područek, možné 
pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy, 
matrace jen se stálým 
potahem Plocha lůžka: 
237 x 125 cm

2APEREL

120 x 91 x 92 cm

104.1 3-sedák s podélným 
lůžkem, matrací jen se 
stálým potahem Plocha 
lůžka: 144 x 200 cm

3LÄ

198 x 91 x 92 cm
TABURET

105 Taburet

Ho
58 x 45 x 58 cm

105.1 Otočný taburet pevně 
namontovaný, možné 
pouze v kombinaci 
s rondelem (č. 56.1-56.8), 
je na jedné vodicí kolejniciDho

72 x 45 x 76 cm
PODHLAVNÍK

107 Podhlavník 
s nastavitelnou výškou 
a sklonem, nelze objednat 
samostatné předvrtáníPodhlavník

45 x 22 x 17 cm

TYPOVÝ PLÁN – JAGUAR TYPOVÝ PLÁN – JAGUAR
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č. Zobrazení PopisArtikl
POLŠTÁŘ

108 Šíjový váleček

Šíjový váleček
46 x 19 x 19 cm

109 Šíjový polštář

Šíjový polštář
38 x 30 cm

110 Polštář 1 ks 40x40

Polštář 40 x 40
40 x 40 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
106 Příplatek za potažení 

zadní části (u všech 
3- /2,5-sedáků s a bez 
lůžkové úpravy a u všech 
2-sedáků s lůžkovou 
úpravou)

Příplatek 
za potažení 

zad

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 – JAGUAR

Služby od A do Z
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.
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