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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Moderní a jednoduché linie, pevná konstrukce s bukového 
masivu a použití kvalitních výplní ze studené i potahových 
materiálů zaručují dlouhou životnost sedací soupravy 
NASSAU S. 

Linie vyhovující každému modernímu interiéru s jedinečným 
nádechem etniky jsou nadčasové, takže i po několika 
desetiletích budete mít doma krásnou a pohodlnou sedací 
soupravu nepodléhající modním trendům.

Vysoce kvalitní luxusní potahové látky zvýrazňuje ještě 
kontrastní světlé štepování. 

Model lze objednat pouze v jednobarevném provedení 
se světlým prošíváním.
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Výrazné kontrastní prošívání

Kolekce Emotion
Taurus

Camel

Sand

Stone

Tabac

Braun

Mocca

Grau

Denim

Wine

Na výběr 
z dalších 

365 druhů 
potahových látek

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVYNASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Záleží na každém detailu...

Základní rozměry
Výška 86-101 cm

Hloubka: 91-99 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 55 cm

Područka: 26 cm

Područka u křesla 21 cm

Kovová noha

výška 3,5 cm
v kombinaci 
s potaženým soklem

výška 8 cm
Elementy s vyšší 
světlou výškou, 
kanape, taburet

výška 8 cm
Elementy s vyšší 
světlou výškou, 
kanape, taburet

Dřevěná noha

výška 3,5 cm
v kombinaci 
s potaženým soklem
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Kolekce Emotion
Mia

Natur

Beige

Sand

Braun

Schoko

Mocca

Espresso

Alu

Snow

Blau

Navy

Anthrazit

Slate

Black

Stone

Platin

Grau

Siena

Terra

Rot

Kolekce Emotion
Enoa Fashion Spirit

Ercu

Silver

Alu

Grau

Anthrazit

Natur

Stone

Sand

Nougat

Sun

Pepper

Terra

Wine

Siena

Schoko

Beige

Camel

Mandel

Brandy

Braun

Mocca

Bambus

Grün

Navy
natur

olše

antik

černá

dub bianco



NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jednotlivé funkce 
tohoto modelu 

1. Polohování opěrek hlavy
�naleznete u všech jednotlivých 
opěrných polštářů.

2. Rastrové polohování područky 

3. Předsunutí sedáku 
Tuto funkci naleznete 
u vybraných dílů. V typovém 
plánu je vyznačena červenou 
hvězdičkou. Je dodávána buď 
v manuálním nebo motorovém 
provedení.

4. Ukončovací taburet 
s úložným prostorem

�2

1

4

3
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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.

Předsunutí sedáku pro zvýšení pohodlí

Vyklápěcí úložný prostor v ukončovacím taburetu

Polohování opěrky hlavy u jednotlivých opěrných polštářů

Rastrové polohování područek 

NASSAU S

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Funkce v detailu:

Od návrhu
po montáž ...

267266



Interiér a vzhled sedací soupravy můžete doladit polštáři s vhodně zvoleným potahovým materiálem 
– buď v látce sedací soupravy, nebo pestrobarevných bytových látkách.

NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

269268

Taburety

Jistě oceníte různé varianty velkého rozkládacího taburetu, 
který je jedním se soliterních prvků sedací soupravy Nassau S.

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 Popis
Artikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavitelnou 

opěrkou hlavy

3KV

232 x 74 – 92 x 98 cm

6 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy

2,5KV
204 x 74 – 92 x 98 cm

7 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, potažení 
zadní části

2KV

174 x 74 – 92 x 98 cm

8 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, potažení zadní 
části - není možné s VZ/EVZ2SKV

174 x 74 – 92 x 98 cm

KŘESLO
9 Křeslo s nastavitelnou 

opěrkou hlavy Poznámka: 
šířka područky: cca 20 cm 
-nelze objednat polohování 
područky nebo předsunutím 
sedáku - VZ

1KV

96 x 74 – 92 x 98 cm

KONCOVÝ PRVEK
10 3-sedák s nastavitelnou 

opěrkou hlavy, područka 
vlevo

3LKV

205 x 74 – 92 x 98 cm

11 3-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vpravo

3RKV

205 x 74 – 92 x 98 cm

12 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vlevo

2,5LKV

177 x 74 – 92 x 98 cm

13 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vpravo

2,5RKV

177 x 74 – 92 x 98 cm

14 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části

2LKV

147 x 74 – 92 x 98 cm

15 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části

2RKV

147 x 74 – 92 x 98 cm

16 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ2SLKV

147 x 74 – 92 x 98 cm

17 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části 
- není možné s VZ/EVZ2SRKV

147 x 74 – 92 x 98 cm

18 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části - 
není možné s VZ1,5LKV

109 x 74 – 92 x 98 cm

19 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části 
- není možné s VZ1,5RKV

109 x 74 – 92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

20 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ1,5SLKV

109 x 74 – 92 x 98 cm

21 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní části 
- není možné s VZ/EVZ1,5SRKV

109 x 74 – 92 x 98 cm

22 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZAhoL2KV

172 x 74 – 92 x 98 cm

23 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ2KVAhoR

172 x 74 – 92 x 98 cm

24 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

AhoL2SKV

172 x 74 – 92 x 98 cm

25 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

2SKVAhoR

172 x 74 – 92 x 98 cm

26 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZAhoFL2KV

172 x 74 – 92 x 98 cm

27 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ2KVAhoFR

172 x 74 – 92 x 98 cm

28 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ

AhoFL2SKV

172 x 74 – 92 x 98 cm

29 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ

2SKVAhoFR

172 x 74 – 92 x 98 cm

30 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZAhoL1,5KV

134 x 74 – 92 x 98 cm

31 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ1,5KVAhoR

134 x 74 – 92 x 98 cm

32 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

AhoL1,5SKV

134 x 74 – 92 x 98 cm

33 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

1,5SKVAhoR

134 x 74 – 92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

34 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZAhoFL1,5KV

134 x 74 – 92 x 98 cm

35 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ1,5KVAhoFR

134 x 74 – 92 x 98 cm

36 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ

AhoFL1,5SKV

134 x 74 – 92 x 98 cm

37 1,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ

1,5SKVAhoFR

134 x 74 – 92 x 98 cm

38 Kanape rovné 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, područka vlevo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkovou úpravou 
a díly s VZ/EVZ

CanGLKV

100 x 74 – 92 x 163 cm

39 Kanape rovné 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, područka vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkovou úpravou 
a díly s VZ/EVZ

CanGRKV

100 x 74 – 92 x 163 cm

40 Kanape s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez VZ/EVZ

CanLKV

95 x 74 – 92 x 163 cm

41 Kanape s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez VZ/EVZ

CanRKV

95 x 74 – 92 x 163 cm

42 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části -možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a dílů s VZ/
EVZ-

1,5KOGLKV

98 x 74 – 92 x 226 cm

43 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavitelnou 
opěrkou hlavy, přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části -možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a dílů s VZ/
EVZ-

1,5KOGRKV

98 x 74 – 92 x 226 cm

44 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části -možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a dílů 
s VZ/EVZ-

1,5KOGFLKV

98 x 74 – 92 x 226 cm

45 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části -možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a dílů 
s VZ/EVZ-

1,5KOGFRKV

98 x 74 – 92 x 226 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

58 Špičatý roh vlevo 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s VZ/
EVZ nebo bez lůžkovou 
úpravou s VZ/EVZ SEL KV 
= element s VZ/EVZ vlevo / 
element s lůžkem vpravo, - 
SER KV = element s lůžkem 
vlevo / element s VZ/EVZ 
vpravo

SELKV

98 nebo 93 x 74 – 92 x 93 nebo 98 cm

59 Špičatý roh vpravo 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s VZ/
EVZ nebo bez lůžkovou 
úpravou s VZ/EVZ SEL KV 
= element s VZ/EVZ vlevo / 
element s lůžkem vpravo, - 
SER KV = element s lůžkem 
vlevo / element s VZ/EVZ 
vpravo

SERKV

98 nebo 93 x 74 – 92 x 93 nebo 98 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
60 3-sedák s nastavitelnou 

opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 228 x 128 cm

3ALKV

205 x 74 – 92 x 98 cm

61 3-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 228 x 128 cm

3ARKV

205 x 74 – 92 x 98 cm

62 3-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 170 x 128 cm

3AELKV

178 x 74 – 92 x 98 cm

63 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 200 x 128 cm

2,5ALKV

177 x 74 – 92 x 98 cm

64 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 200 x 128 cm

2,5ARKV

177 x 74 – 92 x 98 cm

65 2,5-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 142 x 128 cm

2,5AELKV

150 x 74 – 92 x 98 cm

66 2-sedák s nastavitelnou 
opěrkou hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - není 
možné s VZ/EVZ;
Plocha lůžka: 112 x 128 cm

2AELKV

120 x 74 – 92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

46 1,5-sedák kombielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez VZ/EVZ

1,5KOLKV

93 x 74 – 92 x 226 cm

47 1,5-sedák kombielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez VZ/EVZ

1,5KORKV

93 x 74 – 92 x 226 cm

48 1,5-sedák kombielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez VZ/EVZ

1,5KOFLKV

93 x 74 – 92 x 226 cm

49 1,5-sedák kombielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez VZ/EVZ

1,5KOFRKV

93 x 74 – 92 x 226 cm

MEZIPRVEK
50 3-sedák mezielement 

s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, bez područek

3ELKV

178 x 74 – 92 x 98 cm

51 2,5-sedák mezielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, bez područek

2,5ELKV

150 x 74 – 92 x 98 cm

52 2-sedák mezielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, bez područek, 
potažení zadní části2ELKV

120 x 74 – 92 x 98 cm

53 2-sedák mezielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

2SELKV

120 x 74 – 92 x 98 cm

54 1,5-sedák mezielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, bez područek, 
potažení zadní části1,5ELKV

82 x 74 – 92 x 98 cm

55 1,5-sedák mezielement 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části - není možné 
s VZ/EVZ

1,5SELKV

82 x 74 – 92 x 98 cm

ROH
56 Špičatý roh s nastavitelnou 

opěrkou hlavy, potažení 
zadní části, možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou, avšak 
nikoli možné v kombinaci 
s díly s VZ nebo EVZ

SEKV

93 x 74 – 92 x 93 cm

57 Špičatý roh velký 
s nastavitelnou opěrkou 
hlavy, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
s díly s VZ nebo EVZ 
oboustranným

SEGKV

98 x 74 – 92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

TABURET
67 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěnyHo

60 x 43 x 60 cm

68 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěnyXXL Ho

133 x 43 x 66 cm

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

XXL HoF
133 x 43 x 66 cm

70 XXL taburet s rozkládací 
funkcí a odkládací deskou, 
následující barvy jsou 
možné u odkládací desky: 
buk / olše / antická / černá / 
bílý lak / dub bianco; pouze 
se sedákem z polyéterové 
pěny

XXL-HoSF

127 x 43 x 65 cm

POLŠTÁŘ
71 Polštář

Polštář
40 x 40 40 x 40 cm

72 Polštář

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

73 Polštář

Polštář 
65x65cm 65 x 65 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
74 Příplatek za nastavení 

područky (polohování je 
u každé područky, kromě 
křesla)

Příplatek 
za poloh. 
područek

75 Příplatek za jednu funkci 
EVZ (předsunutí sedáku), 
vždy pouze jako komplet 
pro celý element, sedák se 
vysune o cca 13 cm vpřed 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)

Příplatek 
za funkci EVZ

76 Příplatek za funkci VZ 
(předsazení lavice), sedák 
se vysune o cca 13 cm vpřed 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)

Příplatek 
za funkci VZ

77 Příplatek za funkci VZMo 
předsazení lavice motorová, 
sedák se vysune o cca 
13 cm vpřed (vhodné 
elementy jsou označeny *) 
(funkční tlačítka uprostřed 
sedáku)

Příplatek 
za VZMo - 
Motorová 

lavice

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

Příplatek 
za potažení 

zad

79 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

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

Pro údržbu 
potahů 
z umělé 
kůže

Důležité 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 – NASSAU S TYPOVÝ PLÁN – NASSAU S

čisticích prostředků, 

271270



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 
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