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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

WESLEY
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

Sedací souprava Wesley s konstrukcí z tvrdého dřeva zaručuje dlouhou životnost také použitím kvalitní studené 
pěny na výplň čalounění. Díky svému širokému typovému plánu se sedací souprava přizpůsobí každému obytnému 
prostoru i uživateli. Barevná i materiálová paleta vysoce kvalitních potahových látek doladí každý interiér dle 
Vašeho přání. 
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

WESLEY

Základní rozměry:
Výška 89–109 cm

Hloubka: 105 cm

Relax-hloubka: 180 cm

Výška sedu: 46 cm

Hloubka sedu: 54 cm

Područka: 22 cm
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

WESLEY

�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...

Dřevěná noha
výška 8 cm
jádrový buk

8382

Záleží na každém detailu...

pro elementy s vyšší světlou výškou, kanape a taburet

U přístavných taburetů je sokl potažen látkou 

sedací soupravy.

Dřevěná noha
výška 8cm
naolejovaný 
divoký dub

Dřevěná noha
výška 8cm
buk antik

Kovová noha
výška 8cm



Další funkce pro relaxování 
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

WESLEY
KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

�Polohovatelnou 
opěrkou hlavy 

lze vybavit i křeslo
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... a dalších 365 druhů potahových látek...

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Potahové 
látky 
HomeStyle
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, 
VINCENT.

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 HomeStyle
Viola
látka pro doplňkové polštáře

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Nougat

Mocca

Espresso

Alu

Grau

Anthrazit

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Kolekce HomeStyle
Vincent

Natur

Beige

Sand

Camel

Braun

Nougat

Mocca

Espresso

Alu

Grau

Anthrazit

Curry

Orange

Rot

Bordeaux

Aubergine

Blau

Kolekce HomeStyle
Mia

Natur

Beige

Braun

Espresso

Mocca

Alu

Snow

Anthrazit

Black

Blau

Navy

Stone

Sand

Platin

Grau

Slate

Siena

Rot

Terra

Schoko

Kolekce HomeStyle
Enoa

Marine

Blue

Snow

Silber

Alu

Grau

Anthrazit

Beige

Mais

Orange

Carot

Terracotta

Ziegel

Cherry

Bordeaux

Weinrot

Aubergine

Cognac

Schoko

Braun

Mocca

Natur

Sand

Gravel

Stone

Camel

Nougat

Lind

Schilf

Smaragd

Kiwi

Steel

KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

WESLEY

Úložné prostory
Úložné prostory sedací soupravy Wesley 
poskytují dostatek prostoru pro uložení 
bytových doplňků.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
100 204

3KV 100
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

3KV

204 x 89-109 x 105 cm

100.1 204

3KVW 100.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo nebo vpravo; 
WA-funkce za příplatek 
* -dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

3KVW

204 x 89-109 x 105 cm

117 178

2,5KV 117
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

2,5KV

178 x 89-109 x 105 cm

117.1 178

2,5KVW 117.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo nebo vpravo; 
WA-funkce za příplatek 
* -dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2,5KVW

178 x 89-109 x 105 cm

104 152

2KV 104
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení

2KV

152 x 89-109 x 105 cm

104.1 152

2KVW 104.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2KVW

152 x 89-109 x 105 cm

108 152

2SKV 108
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, potažení zadní 
části

2SKV

152 x 89-109 x 105 cm

KŘESLO
109 104

1KV
109

Křeslo s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části - není možné 
WA-funkce

1KV

104 x 89-109 x 105 cm

KONCOVÝ PRVEK
200 182

3LKV 200
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

3LKV

182 x 89-109 x 105 cm

201 182

3RKV201
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

3RKV

182 x 89-109 x 105 cm

200.1 182

3LKVW 200.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

3LKVW

182 x 89-109 x 105 cm

201.1 182

3RKVW201.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

3RKVW

182 x 89-109 x 105 cm

206 156

2,5LKV 206
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

2,5LKV

156 x 89-109 x 105 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

207 156

2,5RKV207
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

2,5RKV

156 x 89-109 x 105 cm

206.1 156

2,5LKVW 206.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2,5LKVW

156 x 89-109 x 105 cm

207.1 156

2,5RKVW207.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2,5RKVW

156 x 89-109 x 105 cm

208 130

2LKV 208
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení2LKV

130 x 89-109 x 105 cm

209 130

2RKV209
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení2RKV

130 x 89-109 x 105 cm

208.1 130

2LKVW 208.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek 
* -dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2LKVW

130 x 89-109 x 105 cm

209.1 130

2RKVW209.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; WA-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2RKVW

130 x 89-109 x 105 cm

212 130

2SLKV 212
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

2SLKV

130 x 89-109 x 105 cm

213 130

2SRKV213
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části2SRKV

130 x 89-109 x 105 cm

218 104

1,5LKV

218
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1,5LKV

104 x 89-109 x 105 cm

219 104

1,5RKV

219
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení1,5RKV

104 x 89-109 x 105 cm

218.1 104

1,5LKVW

218.1
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu1,5LKVW

102 x 89-109 x 105 cm

219.1 102

219.1

1,5RKVW

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

1,5RKVW

102 x 89-109 x 105 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

220 104

1,5SLKV

220
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části

1,5SLKV

104 x 89-109 x 105 cm

221 104

1,5SRKV

221
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části1,5SRKV

104 x 89-109 x 105 cm

222

78

1LKV

222
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení; není v 
kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1LKV

78 x 89-109 x 105 cm

223 78

1RKV

223
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení; není v 
kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1RKV

78 x 89-109 x 105 cm

222.1 76

1LKVW

222.1
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek * - 
pro funkční variantu; není 
v kombinaci s rohem- /
příčné lůžko-kombinace

1LKVW

76 x 89-109 x 105 cm

223.1 76

1RKVW

223.1
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu; není v kombinaci 
s rohem- /příčné lůžko-
kombinace

1RKVW

76 x 89-109 x 105 cm

226 78

1SLKV

226
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
není v kombinaci s rohem- 
/příčné lůžko-kombinace

1SLKV

78 x 89-109 x 105 cm

227 78

1RKV

227
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka 
vpravo, potažení zadní 
části; není v kombinaci 
s rohem- /příčné lůžko-
kombinace

1SRKV

78 x 89-109 x 105 cm

286 173

AhoL2KV 286
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL2KV

173 x 89-109 x 105 cm

287 173

2KVAhoR287
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části

2KVAhoR

173 x 89-109 x 105 cm

288 173

AhoL2SKV 288
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL2SKV

173 x 89-109 x 105 cm

289 173

2SKVAhoR289
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části2SKVAhoR

173 x 89-109 x 105 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

244 147

AhoL1,5KV

244
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1,5KV

147 x 89-109 x 105 cm

245
147

1,5KVAhoR

245
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části

1,5KVAhoR

147 x 89-109 x 105 cm

246 147

AhoL1,5SKV

246
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL1,5SKV

147 x 89-109 x 105 cm

247 147

1,5SKVAhoR

247
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1,5SKVAhoR

147 x 89-109 x 105 cm

290 121

AhoL1KV

290
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1KV

121 x 89-109 x 105 cm

291 121

1KVAhoR

291
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části

1KVAhoR

121 x 89-109 x 105 cm

292 121

AhoL1SKV

292
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL1SKV

121 x 89-109 x 105 cm

293 121

1SKVAhoR

293
1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, 
potažení zadní části1SKVAhoR

121 x 89-109 x 105 cm

556 65

AhoL

556
Přístavný taburet trvalým 
vlevo, (přístavný taburet 
bez oblého zakončení), 
není přímo u rohů, není 
samostatně stavitelný, 
možné pouze ve spojení s 
prvky s WA-funkce

AhoL

65 x 46 x 105 cm

557 65

AhoR

557
Přístavný taburet trvalým 
vpravo, (přístavný taburet 
bez oblého zakončení), 
není přímo u rohů, není 
samostatně stavitelný, 
možné pouze ve spojení s 
prvky s WA-funkce

AhoR

65 x 46 x 105 cm

300 90

CanLKV
300

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

CanLKV

90 x 89-109 x 170 cm

301 90

301
CanRKV

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

CanRKV

90 x 89-109 x 170 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

302 90

CanFLKV
302

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-funkcí -

CanFLKV

90 x 89-109 x 170 cm

303 90

303
CanFRKV

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-funkcí -

CanFRKV

90 x 89-109 x 170 cm

304 90

304

CanMoLKV

Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez WA-funkcí -

CanMoLKV

90 x 89-109 x 170 cm

305 90

305

CanMoRKV

Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou 
a díly bez WA-funkcí -

CanMoRKV

90 x 89-109 x 170 cm

314 95

CanGLKV
314

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

CanGLKV

95 x 89-109 x 170 cm

315 95

CanGRKV
315

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

CanGRKV

95 x 89-109 x 170 cm

316

95

CanGFLKV
316

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

CanGFLKV

95 x 89-109 x 170 cm

317 95

CanGFRKV
317

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

CanGFRKV

95 x 89-109 x 170 cm

322 95

CanGMoLKV

322
Kanape rovné s 
nastavením opěrky hlavy 
a motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vlevo, potažení 
zadní části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WA-funkcí -

CanGMoLKV

95 x 89-109 x 170 cm

323 95

323

CanGMoRKV

Kanape rovné s 
nastavením opěrky hlavy 
a motorem, přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vpravo, potažení 
zadní části - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WA-funkcí -

CanGMoRKV

95 x 89-109 x 170 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

MEZIPRVEK
350 160

3ELKV 350
3-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

3ELKV

160 x 89-109 x 105 cm

350.1 160

3ELKVW 350.1
3-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

3ELKVW

160 x 89-109 x 105 cm

351 134

2,5ELKV 351
2,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

2,5ELKV

134 x 89-109 x 105 cm

351.1 134

2,5ELKVW 351.1
2,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2,5ELKVW

134 x 89-109 x 105 cm

352 108

2ELKV 352
2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení2ELKV

108 x 89-109 x 105 cm

352.1 108

2ELKVW 352.1
2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční 
variantu

2ELKVW

108 x 89-109 x 105 cm

353 108

2SELKV 353
2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části2SELKV

108 x 89-109 x 105 cm

354 82

1,5ELKV

354
1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení1,5ELKV

82 x 89-109 x 105 cm

354.1 80

1,5ELKVW

354.1
1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu

1,5ELKVW

80 x 89-109 x 105 cm

355 82

1,5SELKV

355
1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části1,5SELKV

82 x 89-109 x 105 cm

356 56

1ELKV

356
1-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; pevné 
standardní provedení1ELKV

56 x 89-109 x 105 cm

356.1 54

1ELKVW

356.1
1-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu

1ELKVW

54 x 89-109 x 105 cm

357 56

1SELKV

357
1-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, 
bez područek, potažení 
zadní části1SELKV

56 x 89-109 x 105 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

ROH
411 100

10
0

SEKV

411
Špičatý roh (2-díly) 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

100 x 89-109 x 100 cm

411.1 105

10
5

SEGKV

411.1
Špičatý roh velký (2-díly) s 
nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části - 
Možné pouze v kombinaci 
s elementy bez lůžka -SEGKV

105 x 89-109 x 105 cm

411.2

100

10
5

SELKV

411.2
Špičatý roh vlevo (2-díly) 
s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní části; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkovou 
úpravou 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

100 x 89-109 x 105 cm

411.3 100

105

SERKV

411.3
Špičatý roh vpravo (2-díly) 
s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní části; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkovou 
úpravou 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

105 x 89-109 x 100 cm

421 114

11
4 REKV

421
Oblý roh (2-díly) s 
nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části - 
možné pouze v kombinaci 
s elementy bez lůžka -REKV

114 x 89-109 x 114 cm

412

114

11
4

RERRKV

412
Oblý roh s nastavením 
opěrky hlavy a 
oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stě nu), potažení zadní 
části - možné pouze v 
kombinaci s elementy bez 
lůžka -

RERRKV

114 x 89-109 x 114 cm

402 114

11
4

PELKV

402
Trapézový roh vlevo (2-
díly) s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní 
části - možné pouze v 
kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PELKV

114 x 89-109 x 114 cm

403 114

114

PERKV

403
Trapézový roh vpravo 
(2-díly) s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části - možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PERKV

114 x 89-109 x 114 cm

413 114

11
4

PELRRKV

413
182

3ARKV451
Trapézový roh vlevo s 
nastavením opěrky hlavy a 
oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stě nu), potažení zadní 
části - možné pouze v 
kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PELRRKV

114 x 89-109 x 114 cm

414 114

114

PERRRKV

414
Trapézový roh vpravo s 
nastavením opěrky hlavy a 
oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření 
o stě nu), potažení zadní 
části - možné pouze v 
kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem -

PERRRKV

114 x 89-109 x 114 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
450 182

3ALKV 450
3-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi ; 
Plocha lůžka: 
206 x 121 cm

3ALKV

182 x 89-109 x 105 cm

451 182

3ARKV451
3-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi ; 
Plocha lůžka: 
206 x 121 cm

3ARKV

182 x 89-109 x 105 cm

454

160

3AELKV 454
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí ; 
Plocha lůžka: 
152 x 121 cm

3AELKV

160 x 89-109 x 105 cm

452 156

2,5ALKV 452
2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi ; 
Plocha lůžka: 
180 x 121 cm

2,5ALKV

156 x 89-109 x 105 cm

453 156

2,5ARKV453
2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi ; 
Plocha lůžka: 
180 x 121 cm

2,5ARKV

157 x 89-109 x 106 cm

455 134

2,5AELKV 455
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí ; 
Plocha lůžka: 
126 x 121 cm

2,5AELKV

134 x 89-109 x 105 cm

446 182

3APELKV 446
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
220 x 121 cm

3APELKV

182 x 89-109 x 105 cm

447 182

3APERKV447
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
220 x 121 cm

3APERKV

182 x 89-109 x 105 cm

448 160

3APELELKV 448
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
166 x 121 cm

3APELELKV

160 x 89-109 x 105 cm

TYPOVÝ PLÁN – WESLEY TYPOVÝ PLÁN – WESLEY
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č. Zobrazení PopisArtikl

449 160

3APERELKV 449
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
166 x 121 cm

3APERELKV

160 x 89-109 x 105 cm

458 156

2,5APELKV 458
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
194 x 121 cm

2,5APELKV

156 x 89-109 x 105 cm

459 156

2,5APERKV459
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
194 x 121 cm

2,5APERKV

156 x 89-109 x 105 cm

462 134

2,5APELELKV 462
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
140 x 121 cm

2,5APELELKV

134 x 89-109 x 105 cm

463 134

2,5APERELKV 463
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
trapézové příčného lůžka, 
bez područek - možné 
pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 
140 x 121 cm

2,5APERELKV

134 x 89-109 x 105 cm

TABURET
650

Ho
650 Taburet, s trvalým čalouně 

ním, pouze se sedákem z 
polyéterové pěny

Ho
60 x 46 x 60 cm

651
HoF
651 Taburet, vyklápěcí, pouze 

se sedákem z polyéterové 
pěny

HoF
60 x 46 x 60 cm

644
XXL Ho

644 XXL-Taburet, s trvalým 
čalouně ním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěnyXXL Ho

130 x 46 x 65 cm

645
XXL HoF

645 XXL-Taburet, vyklápěcí, 
pouze se sedákem z 
polyéterové pěny

XXL HoF
130 x 46 x 65 cm

POLŠTÁŘ
715 715 Polštář 40 x 40

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

716 716 Polštář 50 x 50

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

722 722 Opěradlo (hranaté)

Opěradlo 
(hranaté) 18 x 50 cm

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.

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
728 Příplatek pro sedák WA 

WallAway ručně  (vhodné 
elementy jsou označeny *)

Příplatek 
WallAway WA

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

WallAway 
WA1

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

Příplatek 
WallAway 

WA2

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

baterii

707 Příplatek AV polohování 
područky

Příplatek za 
polohování 
područek

724 Příplatek za potažení 
zadní části

Příplatek 
za potažení 
zadní části

723 Příplatek za potažení 
lůžka hlavním potahovým 
materiálem

Příplatek 
za lůžko 

se stálým 
potahempotahem

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

Pro údržbu potahů 
z umělé kůže

TYPOVÝ PLÁN – WESLEY

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
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