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REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Moderní a jednoduché linie, pevná konstrukce z kovu a tvrdého 
dřeva společně s použitím vysoce kvalitních výplní ze studené pěny 
zaručují dlouhou životnost sedací soupravy Regis. Výplň čalounění 
ze vysoce kvalitní studené pěny upřednostní především ti, kteří mají 
v oblibě středně tvrdou tuhost sezení.

Motorové nebo manuální funkce relaxačního polohování opěrky 
s výsuvnou podnožkou zaručují individuální nastavení jednotlivých 
sedáků u vybraných dílů.

Široká barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových 
látek doladí každý interiér dle Vašeho přání.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

341340



REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

�Relaxační funkci WallAway - polohování opěrek hlavy 
a podnožky - nabízíme ve třech provedeních 
- manuální (WA)
- �1-motorové (WA1)
- 2-motorové (WA2)

Funkce WA
relaxační polohování

Luxus, funkčnost, pohodlí...
343342

Záleží na každém detailu...
Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8 cm

pro elementy s vyšší světlou výškou, kanape a taburet

natur

olše

antik

černá

dub bianco



REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Spínače motorového ovládání 
relaxačního polohování je umístěno 
na boku sedáku.

Základní rozměry
Výška: 86/102 cm

Hloubka: 106 cm

Relax-hloubka: 175 cm

Výška sedu: 46 cm

Hloubka sedu: 52 cm

Područka: 26 cm
345344

Kolekce Emotion
Miro

Natur

Silver

Grau

Anthrazit

Schwarz

Beige

Sand

Mandel

Chokolate

Stone

Slate

Sun

Curry

Orange

Bordeaux

Lime

Petrol

Aubergine

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



REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Úložné prostory
Velmi žádané jsou sestavné 
prvky s možností úložného 
prostoru, například zásuvka 
nebo výklop v přístavném 
taburetu.

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.

Služby od A do Z
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 vám 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.

347346

Doplňkové polštáře

Interiér a vzhled sedací soupravy 
můžete doladit polštáři ve stejné látce 
nebo pestrobarevných bytových látkách.



Možno kombinovat 
hlavní a korpusovou látku.

Možnosti ovládání relaxačního polohování

manuální (WA) 1-motorové (WA1) 2-motorové (WA2)

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sokl 
u meziprvků a prvků 
s ukončovacím taburetem je 
potažen látkou sedací soupravy

Relaxační 
křeslo
Vaši sestavu 
sedací soupravy 
Regis můžete 
doplnit relaxačním 
křeslem Swingline 
s manuálním 
nebo motorovým 
polohováním.

349348

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



REGIS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Řešení do malých bytů

V malých bytech najdou uplatnění 
volně stojící pohovky. I zde je můžete 
dovybavit jednou z WA funkcí.

Polohovatelná opěrka hlavy může být ovládaná 
buď  manuálně nebo motorovým pohonem Relaxační polohování funkcí WA

Relaxačním polohováním je možné 
vybavit nezávisle jednotlivé sedáky

351350



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

3KV

212 x 86  - 102 x 106 cm

5.1 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo nebo vpravo; WA-
funkce za příplatek * -  
2dílné dodání pro funkční 
variantu

3KVW

212 x 86  - 102 x 106 cm

6 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

2,5KV

186 x 86  - 102 x 106 cm

6.1 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo nebo vpravo; WA-
funkce za příplatek * -  
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2,5KVW

186 x 86  - 102 x 106 cm

7 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení2KV

160 x 86  - 102 x 106 cm

7.1 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo nebo vpravo, 
potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * -  
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2KVW

160 x 86  - 102 x 106 cm

8 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2SKV

168 x 86  - 102 x 106 cm

KŘESLO
9 Křeslo s nastavením 

opěrky hlavy, potažení 
zadní části

1KV

108 x 86  - 102 x 106 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
10 Křeslo, potažení zadní 

části, výška sedáku 45 cm 
nebo 48 cm

1DCL

84 x 106 nebo 109 x 88 cm

11 Křeslo úzké, potažení 
zadní části, výška sedáku 
45 cm nebo 48 cm

1SDCL

80 x 106 nebo 109 x 88 cm

12 Comfort V - plynulé 
polohování opěráku 
s plynovým pístem (možné 
pouze u křesla č. 10 a 11)

Příplatek 
V (plynový píst)

13 1-motorové polohování: 
synchronní polohování 
sedáku / opěráku (možné 
pouze u křesla č. 10 a 11)

Příplatek 
za 1-motor

14 2-motorové polohování: 
nezávislé polohování 
sedáku / opěráku (možné 
pouze u křesla č. 10 a 11)

Příplatek 
za 2-motory

15 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový provoz - 
pouze v kombinaci s M1 
nebo M2 (možné pouze 
u křesla č. 10 a 11)

Příplatek 
za baterií

KONCOVÝ PRVEK
16 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení3LKV

186 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

17 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení3RKV

186 x 86  - 102 x 106 cm

16.1 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

3LKVW

186 x 86  - 102 x 106 cm

17.1 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

3RKVW

186 x 86  - 102 x 106 cm

18 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení2,5LKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

19 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení2,5RKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

18.1 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

2,5LKVW

160 x 86  - 102 x 106 cm

19.1 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

2,5RKVW

160 x 86  - 102 x 106 cm

20 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení2LKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

21 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení2RKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

20.1 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2LKVW

134 x 86  - 102 x 106 cm

21.1 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

2RKVW

134 x 86  - 102 x 106 cm

22 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

2SLKV

138 x 86  - 102 x 106 cm

23 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části2SRKV

138 x 86  - 102 x 106 cm

24 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1,5LKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

25 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1,5RKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

24.1 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5LKVW

106 x 86  - 102 x 106 cm

25.1 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1,5RKVW

106 x 86  - 102 x 106 cm

26 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části1,5SLKV

112 x 86  - 102 x 106 cm

27 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části1,5SRKV

112 x 86  - 102 x 106 cm

27.1 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1LKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

27.2 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1RKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

27.3 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1LKVW

80 x 86  - 102 x 106 cm

27.4 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1RKVW

80 x 86  - 102 x 106 cm

27.5 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

1SLKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

27.6 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části1SRKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

28 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL2KV

169 x 86  - 102 x 106 cm

29 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části2KVAhoR

169 x 86  - 102 x 106 cm

30 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL 2SKV

169 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

44 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy, 
područka vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

CanGL KV

99 x 86  - 102 x 169 cm

45 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy, 
područka vpravo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

CanGR KV

99 x 86  - 102 x 169 cm

46 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy 
a rozkládacím úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

CanGFL KV

99 x 86  - 102 x 169 cm

47 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy 
a rozkládacím úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

CanGFR KV

99 x 86  - 102 x 169 cm

48 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy 
s motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vlevo (nutná 
vzdálenost 8 cm od stěny), 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s WA-funkcí

CanGMo LKV

99 x 86  - 102 x 169  - 205 cm

49 Kanape rovné 
s nastavením opěrky hlavy 
s motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vpravo (nutná 
vzdálenost 8 cm od stěny), 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s WA-funkcí

CanGMo RKV

99 x 86  - 102 x 169  - 205 cm

50 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanLKV

94 x 86  - 102 x 169 cm

51 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanRKV

94 x 86  - 102 x 169 cm

52 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy 
a rozkládacím úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanFLKV

94 x 86  - 102 x 169 cm

53 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy 
a rozkládacím úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanFRKV

94 x 86  - 102 x 169 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

31 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části2SKV AhoR

169 x 86  - 102 x 106 cm

32 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 2KV

169 x 86  - 102 x 106 cm

33 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části2KV AhoFR

169 x 86  - 102 x 106 cm

34 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 2SKV

169 x 86  - 102 x 106 cm

35 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části

2SKV AhoFR

169 x 86  - 102 x 106 cm

36 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL 1,5KV

143 x 86  - 102 x 106 cm

37 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1,5KV AhoR

143 x 86  - 102 x 106 cm

38 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL 1,5SKV

143 x 86  - 102 x 106 cm

39 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1,5SKV AhoR

143 x 86  - 102 x 106 cm

40 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 1,5KV

143 x 86  - 102 x 106 cm

41 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části1,5KV AhoFR

143 x 86  - 102 x 106 cm

42 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní částiAhoFL 1,5SKV

143 x 86  - 102 x 106 cm

43 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5SKV AhoFR

143 x 86  - 102 x 106 cm

43.1 Přístavný taburet 
trvalým vlevo, není přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelný, možné pouze 
ve spojení s prvky s WA-
funkcí

AhoL

61 x 46 x 106 cm

43.2 Přístavný taburet trvalým 
vpravo, není přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelný, možné pouze 
ve spojení s prvky s WA-
funkcí

AhoR

61 x 46 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

54 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo 
(nutná vzdálenost 8 cm 
od stěny), potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanMoL KV

94 x 86  - 102 x 169  - 205 cm

55 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, motorem 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo 
(nutná vzdálenost 8 cm 
od stěny), potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

CanMoR KV

94 x 86  - 102 x 169  - 205 cm

56 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

1,5KOGL KV

109 x 86  - 102 x 245 cm

57 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s WA-funkcí

1,5KOGR KV

109 x 86  - 102 x 245 cm

58 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly  
s WA-funkcí

1,5KOG SLKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

59 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly  
s WA-funkcí

1,5KOG SRKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

60 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vlevo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly  
s WA-funkcí

1,5KOG FLKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

61 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
vyklápěcím taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy a díly  
s WA-funkcí

1,5KOG FRKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

62 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí

1,5KOG SFLKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

63 1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkové úpravy 
a díly s WA-funkcí

1,5KOG SFRKV

109 x 86  - 102 x 245 cm

64 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KOLKV

104 x 86  - 102 x 245 cm

65 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KORKV

104 x 86  - 102 x 245 cm

66 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vlevo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KOSL KV

104 x 86  - 102 x 245 cm

67 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní 
části - možné pouze 
v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KOSR KV

104 x 86  - 102 x 245 cm

68 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KOFL KV

104 x 86  - 102 x 245 cm

69 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez WA-funkce

1,5KOFR KV

104 x 86  - 102 x 245 cm

70 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou a díly 
bez WA-funkce

1,5KO SFLKV

104 x 86  - 102 x 245 cm

71 1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným vyklápěcím 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez WA-funkce

1,5KO SFRKV

104 x 86  - 102 x 245 cm

MEZIPRVEK
72 3-sedák meziprvek 

s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; pevné 
standardní provedení3ELKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

72.1 3-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA-funkce za příplatek * - 
2dílné dodání pro funkční 
variantu

3ELKVW

160 x 86  - 102 x 106 cm

73 2,5-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; pevné 
standardní provedení2,5ELKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

73.1 2,5-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek; 
WA-funkce za příplatek * - 
2dílné dodání pro funkční 
variantu

2,5ELKVW

134 x 86  - 102 x 106 cm

74 2-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, 
potažení zadní části; pevné 
standardní provedení2ELKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

74.1 2-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * - 2dílné 
dodání pro funkční 
variantu

2ELKVW

108 x 86  - 102 x 106 cm

75 2-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části 2SELKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

76 1,5-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, 
potažení zadní části; pevné 
standardní provedení1,5ELKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

76.1 1,5-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1,5ELKVW

80 x 86  - 102 x 106 cm

77 1,5-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části1,5SELKV

82 x 86  - 102 x 106 cm

77.1 1-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, 
potažení zadní části; pevné 
standardní provedení1ELKV

56 x 86  - 102 x 106 cm

77.2 1-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1ELKVW

54 x 86  - 102 x 106 cm

77.3 1-sedák meziprvek 
s nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části1SELKV

56 x 86  - 102 x 106 cm

ROH
78 Špičatý roh s nastavením 

opěrky hlavy, potažení 
zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly 
s lůžkovou úpravou, avšak 
nikoli možné v kombinaci 
s díly s WA-funkcí

SEKV

104 x 86  - 102 x 104 cm

79 Špičatý roh velký 
s nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části - 
Možné pouze v kombinaci 
s elementy bez lůžkaSEGKV

108 x 86  - 102 x 108 cm

TYPOVÝ PLÁN – REGIS TYPOVÝ PLÁN – REGISTYPOVÝ PLÁN – REGIS



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

Pro údržbu potahů 
z umělé kůže

č. Zobrazení PopisArtikl

80 Špičatý roh vlevo 
s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní části; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkové 
úpravy s WA-funkcí- SEL 
KV = element s WA-funkcí 
vlevo / element s lůžkem 
vpravo, - SER KV = element 
s lůžkem vlevo / element 
s WA-funkcí vpravo

SELKV

104 nebo 108 x 86  - 102 x 104 nebo 108 cm

81 Špičatý roh vpravo 
s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní části; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkové 
úpravy s WA-funkcí- SEL 
KV = element s WA-funkcí 
vlevo / element s lůžkem 
vpravo, - SER KV = 
element s lůžkem vlevo 
/ element s WA-funkcí 
vpravo

SERKV

104 nebo 108 x 86  - 102 x 104 nebo 108 cm

82 Oblý roh (2-dílný) 
s nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy

REKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

82.1 Oblý roh s nastavením 
opěrky hlavy 
a oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravy

RERRKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

83 Trapézový roh vlevo 
(2-dílný) s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PELKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

84 Trapézový roh vpravo 
(2-dílný) s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PERKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

84.1 Trapézový roh vlevo 
s nastavením opěrky 
hlavy a oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PELRRKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

84.2 Trapézový roh vpravo 
s nastavením opěrky 
hlavy a oboustranným 
relaxačním opěradlem 
(bez opření o stěnu), 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovým příčným 
lůžkem

PERRRKV

117 x 86  - 102 x 117 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
85 3-sedák s nastavení 

opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 206 x 125 cm

3ALKV

190 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

86 3-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 206 x 125 cm

3ARKV

190 x 86  - 102 x 106 cm

87 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 152 x 125 cm

3AELKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

88 2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

2,5ALKV

164 x 86  - 102 x 106 cm

89 2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 180 x 125 cm

2,5ARKV

164 x 86  - 102 x 106 cm

90 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 126 x 125 cm

2,5AELKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

91 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy;
Plocha lůžka: 100 x 125 cm

2AELKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

92 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 220 x 125 cm

3APELKV

190 x 86  - 102 x 106 cm

93 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 220 x 125 cm

3APERKV

190 x 86  - 102 x 106 cm

94 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 166 x 125 cm

3APEL ELKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

95 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 166 x 125 cm

3APER ELKV

160 x 86  - 102 x 106 cm

96 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 194 x 125 cm

2,5APEL KV

164 x 86  - 102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

97 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 194 x 125 cm

2,5APER KV

164 x 86  - 102 x 106 cm

98 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 140 x 125 cm

2,5APEL ELKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

99 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 140 x 125 cm

2,5APER ELKV

134 x 86  - 102 x 106 cm

102 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 114 x 125 cm

2APEL ELKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

103 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkcí 
trapézového příčného 
lůžka, bez područek - 
možné pouze v kombinaci 
s trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 114 x 125 cm

2APER ELKV

108 x 86  - 102 x 106 cm

TABURET
104 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyeterové 
pěnyHo

60 x 46 x 60 cm

105 Taburet, vyklápěcí, pouze 
se sedákem z polyeterové 
pěny

HoF
60 x 46 x 60 cm

106 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyeterové 
pěnyXXL Ho

130 x 46 x 65 cm

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

XXL HoF
130 x 46 x 65 cm

108 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 polyeterové pěny

XXL-HoSF

127 x 46 x 65 cm

POLŠTÁŘ
109 Polštář

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

110 Polštář

Polštář
50 x 50 50 x 50 cm

111 Područkový polštář

Područkový 
polštář 44 x 48 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
112 Příplatek pro sedák WA 

WallAway ručně (vhodné 
elementy jsou označeny *)

Příplatek 
WallAway WA

č. Zobrazení PopisArtikl

113 Příplatek pro sedák WA1 
WallAway motorové 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)Příplatek 

WallAway WA1

114 Příplatek pro sedák WA2 
- WallAway 2-motorové 
polohování + motorové 
polohování podhlavníku 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)

Příplatek 
WallAway WA2

115 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový WA-
funkcí provoz - pouze 
v kombinaci s WA1 nebo 
WA2

Příplatek 
za baterii

116 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

117 Příplatek za lůžko se 
stálým potahem

Příplatek za  
potažení lůžka

 
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 – REGIS

možné u odkládací desky: 

bianco; pouze se sedákem 

elementy jsou označeny *)
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