
Kombinace 
prošití typu A 
a područky typu 1

Nezávislé polohování 
podhlavníku

Celý rozsah polohování křesla 
s vysunutím podnožky

Kombinace 
prošití typu B 
a područky typu 2

Výška: 106 nebo 110 cm 
(výška sedu 45 cm)

109 nebo 113 cm 
(výška sedu 48 cm)

Hloubka: 88 cm
Relax hloubka: 175 cm
Výška sedu: 45 nebo 48 cm
Hloubka sedu: 54 cm
Šířka sedu: 50 nebo 54 cm

Područka: typ 2 �9 cm

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

Velmi pohodlné relaxační kožené křeslo 
s kostrou s tvrdého bukového dřeva zajišťující 
dlouhodobou konstrukční pevnost. Opěrný 
polštář včetně opěrky hlavy je vyplněn 
kvalitní polyéterovou pěnou na elastických 
gumotextilních pásech zajišťující pružnost 
stejně tak jako vlnité pružiny v sedácích, které 
jsou potaženy polštářem z vysoce kvalitní 
studené pěny pro příjemně měkký sed.

 SWINGLINE L
KOLEKCE POTAHOVÝCH KŮŽÍ TORO A LONGLIFE 
- VIVRE, CLOUDY, LA TEMPRA A BELVITA

Výška: 106 nebo 110 cm 
(výška sedu 45 cm)

109 nebo 113 cm 
(výška sedu 48 cm)

Hloubka: 88 cm
Relax hloubka: 175 cm
Výška sedu: 45 nebo 48 cm
Hloubka sedu: 54 cm
Šířka sedu: 50 nebo 54 cm

Područka: typ 1 13 cm
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Kombinace 
prošití typu C 
a područky typu 3 

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

Výška: 106 nebo 110 cm 
(výška sedu 45 cm)

109 nebo 113 cm 
(výška sedu 48 cm)

Hloubka: 88 cm
Relax hloubka: 175 cm
Výška sedu: 45 nebo 48 cm
Hloubka sedu: 54 cm
Šířka sedu: 50 nebo 54 cm

Područka: typ 3 13 cm
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V�ybírejte,
sestavujte,
hrajte si...

Všechny typy prošití, typy 
područek, výšky a šířky 
sedu či typy podnoží jsou 
navzájem kombinovatelné, 
takže se nemusíte omezovat 
pouze na designy křesel na 
fotografiích.

48
 c
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Talíř 
dekor ocel

Talíř 
dekor chrom

Kříž 
dekor chrom

A B C

3 typy prošití

1 2 3

3 typy područek

50 cm 54 cm

2 šířky sedu

45
 c

m

2 výšky sedu

3 typy podnoží



Čisticí sada
Keralux
Nesmíme zapomínat i na údržbu 
potahové kůže. Proto Vám nabízíme 
řadu čisticích a impregnačních 
prostředků Keralux, které pomáhají 
prodloužit krásný vzhled sedačky.

č. Zobrazení PopisArtikl

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO /
1

1D CL

1
72

šířka sedu 54 cm

Křeslo, záda s potažením 
Upozornění: celková výška 
platí  pro výšku sedu 
45 cm

1DCL

72 (područka typ 2) x 106 nebo 110 x 88 cm

2

1D CL

2C 1
68

šířka sedu 50 cm

Křeslo úzké, záda 
s potažením 
Upozornění: celková výška 
platí pro výšku sedu 45 cm

1SDCL

68 (područka typ 2) x 106 nebo 110 x 88 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
3 Comfort V - plynulé 

polohování opěráku 
s plynovým pístem

Příplatek V  
(plynový píst)

4 1motorové polohování: 
synchronní polohování 
sedáku / opěrákuPříplatek 

za 1 motor

5 2motorové polohování: 
nezávislé polohování 
sedáku / opěrákuPříplatek 

za  2 motory

6 Příplatek za akumulátor,  
pro bezdrátový provoz  – 
pouze v kombinaci s M1 
nebo M2

Příplatek 
za baterií

KVALITNÍ RELAXAČNÍ KŘESLA

2D grafický návrh a poradenská služba� – ZDARMA

Během 3 minut vyškolený personál našich prodejen pro 
vás připraví v počítačovém konfigurátoru 2D grafický návrh 
sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových a 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.

Služby od A do Z
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ROZMĚROVÁ MATRICE KŘESLA SWINGLINE L: 

Celková šířka

Šířka sedu Područka 1 Područka 2 Područka 3

50 cm 76 cm 68 cm 76 cm

54 cm 80 cm 72 cm 80 cm

Celková výška

Výška sedu Opěrák A Opěrák B Opěrák C

45 cm 110 cm 106 cm 106 cm

48 cm 113 cm 109 cm 109 cm

TYPOVÝ PLÁN – SWINGLINE L

Pro ještě 

větší 
komfort

4 typy ovládání relaxačního polohování

M1
1motorové 
polohování

synchronní 
polohování 

sedáku, 
podnožky 

a opěráku

CL V
ComfortLine V

ComfortLine 
Bezestupňové 

polohování 
opěráku 

s plynovým 
pístem – 

nezávislé 
na podnožce 

s vnitřním 
madlem pro 

bezpečnou fixaci 
polohy

M2
2motorové 
polohování

nezávislé 
polohování 

sedáku 
a podnožky 

nebo opěráku

Manuální 

CL
Manuální 

ComfortLine

Tlakem těla se 
sklopí opěrák, 

sedák se vysune 
dopředu a nahoru 
a automaticky se 

vysune podnožka.
Hlavová část 
je nezávisle 

polohovatelná.

Zatáhněte za páčku na vnitřní straně 
područky a lehkým tlakem těla  sklopíte 
opěrák do individuální relaxační polohy.

Pokud není v objednávce uvedeno jinak 
je toto standardně dodávaná funkce 

relaxačního polohování.


