
KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jednoduché linie, pevná konstrukce z tvrdého dřeva a kovu 
společně s použitím výplní vysoce kvalitní studené pěny 
zaručují dlouhou konstrukční pevnost sedací soupravy 
Diamante. 

Motorové funkce relaxačního polohování s výsuvnou 
podnožkou jsou zase zárukou individuálního nastavení 
jednotlivých sedáků u vybraných dílů.

Široká paleta vysoce kvalitních potahových kůží a precizní 
dílenské zpracování jsou zárukou luxusu sedací soupravy 
Diamante.

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

Klasický design pohodlí a luxusu

U nás si vyberete z více než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích 

přírodních kůží

5352



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Spínače motorového 
ovládání relaxačního 
polohování je umístěno 
na boku sedáku.

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

WallAway WAT2 
je 2-motorová 
relaxační funkce 
s integrovaným 
snížením sedu.

Funkce WallAway WAT2

Základní rozměry sedací soupravy:
Výška 82 cm

Hloubka: 99 cm

Relax-hloubka: 175 cm

Výška sedu: 43 cm

Hloubka sedu: 58 cm

Područka: 17 cm

5554

Záleží na každém detailu...
Kovová noha

výška 

11 cm

Dřevěná noha

výška 

11 cm

výška 

11 cm

natur

olše

antik

černá

dub bianco



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
4 194

3 4
3-sedák, pevné standardní 
provedení

3

194 x 82 x 99 cm

5 194

3W 5
3-sedák; WAT2-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

3W

194 x 82 x 99 cm

6 168

2,5 6
2,5-sedák, pevné standardní 
provedení

2,5

168 x 82 x 99 cm

7 168

2,5W 7
2,5-sedák; WAT2-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2,5W

168 x 82 x 99 cm

8 142

2 8
2-sedák, potažení zadní 
části, pevné standardní 
provedení

2

142 x 82 x 99 cm

9 142

2W 9
2-sedák, potažení zadní 
části; WAT2-funkce za 
příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2W

142 x 82 x 99 cm

KŘESLO
11 90

1 11
Křeslo, potažení zadní 
části (područka má odlišný 
rozměr)

1

90 x 82 x 99 cm

12 88

1W 12
Křeslo, potažení zadní části; 
WA-funkce za příplatek - pro 
funkční variantu (područka 
má odlišný rozměr)

1W

88 x 82 x 99 cm

KONCOVÝ PRVEK
13 177

3L 13
3-sedák područka vlevo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

3L

177 x 82 x 99 cm

14 177

3R 14
3-sedák područka vpravo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

3R

177 x 82 x 99 cm

15 177

3LW 15
3-sedák, područka vlevo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

3LW

177 x 82 x 99 cm

16 177

3RW 16
3-sedák, područka vpravo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

3RW

177 x 82 x 99 cm

17 151

2,5L 17
2,5-sedák područka vlevo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

2,5L

151 x 82 x 99 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

18 151

2,5R 18
2,5-sedák područka vpravo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

2,5R

151 x 82 x 99 cm

19 151

2,5LW 19
2,5-sedák, područka vlevo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2,5LW

151 x 82 x 99 cm

20 151

2,5RW 20
2,5-sedák, područka vpravo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2,5RW

151 x 82 x 99 cm

21 125

2L 21
2-sedák područka vlevo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

2L

125 x 82 x 99 cm

22 125

2R 22
2-sedák područka vpravo, 
pevné standardní provedení; 
fa-funkce za příplatek

2R

125 x 82 x 99 cm

23 125

2LW 23
2-sedák, područka vlevo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2LW

125 x 82 x 99 cm

24 125

2RW 24
2-sedák, područka vpravo; 
WAT2-funkce za příplatek 
* - dvoudílné dodání pro 
funkční variantu

2RW

125 x 82 x 99 cm

25 125

2SL 25
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

2SL

125 x 82 x 99 cm

26 125

2SR 26
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

2SR

125 x 82 x 99 cm

27 99

1,5L 27
1,5-sedák područka vlevo, 
pevné standardní provedení

1,5L

99 x 82 x 99 cm

28 99

1,5R 28
1,5-sedák područka vpravo, 
pevné standardní provedení

1,5R

99 x 82 x 99 cm

29 97

1,5LW 29
1,5-sedák, područka vlevo; 
WAT2-funkce za příplatek - 
pro funkční variantu

1,5LW

97 x 82 x 99 cm

30 97

1,5RW 30
1,5-sedák, područka vpravo; 
WAT2-funkce za příplatek - 
pro funkční variantu

1,5RW

97 x 82 x 99 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

31 99

1,5SL 31
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo

1,5SL

99 x 82 x 99 cm

32 99

1,5SR 32
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo

1,5SR

99 x 82 x 99 cm

33 73

1L 33
1-sedák područka vlevo, 
pevné standardní provedení

1L

73 x 82 x 99 cm

34 73

1R 34
1-sedák područka vpravo, 
pevné standardní provedení

1R

73 x 82 x 99 cm

35 71

1LW 35
1-sedák, područka vlevo; 
WAT2-funkce za příplatek - 
pro funkční variantu

1LW

71 x 82 x 99 cm

36 71

1RW 36
1-sedák, područka vpravo; 
WAT2-funkce za příplatek - 
pro funkční variantu

1RW

71 x 82 x 99 cm

39 169

AhoL2 39
2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2

169 x 82 x 99 cm

40 169

2AhoR 40
2-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

2AhoR

169 x 82 x 99 cm

41 169

AhoL2S 41
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2S

169 x 82 x 99 cm

42 169

2SAhoR 42
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo

2SAhoR

169 x 82 x 99 cm

43 169

AhoFL2 43
2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo

AhoFL2

169 x 82 x 99 cm

44 169

2AhoFR 44
2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo

2AhoFR

169 x 82 x 99 cm

45 169

AhoFL2S 45
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vlevo

AhoFL2S

169 x 82 x 99 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

46 169

2SAhoFR 46
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vpravo

2SAhoFR

169 x 82 x 99 cm

47 143

AhoL1,5 47
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5

143 x 82 x 99 cm

48 143

1,5SAhoFR 54
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1,5AhoR

143 x 82 x 99 cm

51 143

AhoFL1,5 51
1,5-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo

AhoFL1,5

143 x 82 x 99 cm

52 143

1,5AhoFR 52
1,5-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo

1,5AhoFR

143 x 82 x 99 cm

53 143

AhoFL1,5S 53
1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vlevo

AhoFL1,5S

143 x 82 x 99 cm

54 143

1,5SAhoFR 54
1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vpravo

1,5SAhoFR

143 x 82 x 99 cm

55 117

Aho1L

55
1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo

Aho1L

117 x 82 x 99 cm

56 117

1AhoR

56
1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo

1AhoR

117 x 82 x 99 cm

59 117

AhoFL1

59
1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo

AhoFL1

117 x 82 x 99 cm

60 117

1AhoFR

60
1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo

1AhoFR

117 x 82 x 99 cm

61 117

AhoFL1S

61
1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vlevo

AhoFL1S

117 x 82 x 99 cm

62 117

1SAhoFR

62
1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládacím 
vpravo

1SAhoFR

117 x 82 x 99 cm

TYPOVÝ PLÁN – DIAMANTE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

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

Úložné prostory
Výklopný přístavný taburet je jednou z možností pro 
úschovu polštářů a dek. V typovém plánu sedací soupravy 
Diamante naleznete také výklopné kanape s úložným 
prostorem a další koncové prvky a meziprvky či výklopné 
volně stojící taburety.

5756



č. Zobrazení PopisArtikl

63 61

AhoL
63

Přístavný taburet vlevo, 
není přímo u rohů, není 
samostatně  stavitelný, 
možné pouze ve spojení s 
prvky s WAT2-funkceAhoL

61 x 46 x 99 cm

64 61

AhoR
64

Přístavný taburet vpravo, 
není přímo u rohů, není 
samostatně  stavitelný, 
možné pouze ve spojení s 
prvky s WAT2-funkceAhoR

61 x 46 x 99 cm

65 90

CanGL
65

Kanape přímé s područkou 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci s díly bez lůžkovou 
úpravou a díly s WAT2-
funkcí -

CanGL

90 x 82 x 173 cm

66 90

CanGR
66

Kanape přímé s područkou 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

CanGR

90 x 82 x 173 cm

67 90

CanGFL
67

Kanape rovné s 
integrovaným úložným 
prostorem a područkou 
vlevo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

CanGFL

90 x 82 x 173 cm

68 90

CanGFR
68

Kanape rovné s 
integrovaným úložným 
prostorem a područkou 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

CanGFR

90 x 82 x 173 cm

69 90

CanGMoL
69

Kanape rovné s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy (touch button), 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci bez díly 
s lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

CanGMoL

90 x 82 x 173-204 cm

70 90

CanGMoR
70

Kanape rovné s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy (touch button), 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci bez díly 
s lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

CanGMoR

90 x 82 x 173-204 cm

71 85

CanL
71

Kanape, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

CanL

85 x 82 x 173 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

72 85

CanR
72

Kanape, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

CanR

85 x 82 x 173 cm

73 85

CanFL
73

Kanape rozkládací s 
integrovaným úložným 
prostorem, područka vlevo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

CanFL

85 x 82 x 173 cm

74 85

CanFR
74

Kanape rozkládací s 
integrovaným úložným 
prostorem, područka vpravo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

CanFR

85 x 82 x 173 cm

75 85

CanMoL
75

Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo 
(touch button) - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WAT2-funkcí -

CanMoL

85 x 82 x 173-204 cm

76

85

CanMoR
76

Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo 
(touch button) - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WAT2-funkcí -

CanMoR

85 x 82 x 173-204 cm

77 99

23
7

1,5KOGL

77
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
otevřené ukončení, s 
potažením zad - prosíme - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkovou úpravou a 
díly s WAT2-funkcí -

1,5KOGL

99 x 82 x 237 cm

78 99

237

1,5KOGR

78
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
otevřené ukončení, s 
potažením zad - prosíme - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkovou úpravou a 
díly s WAT2-funkcí -

1,5KOGR

99 x 82 x 237 cm

79 99

23
7

1,5KOGSL

79
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení, s potažením 
zad - prosíme, - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

1,5KOGSL

99 x 82 x 237 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

80 99

237

1,5KOGSR

80
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení, s potažením 
zad - prosíme, - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -

1,5KOGSR

99 x 82 x 237 cm

81 99

23
7

1,5KOGFL

81
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
otevřené ukončení s 
úložným prostorem, s 
potažením zad - prosíme, - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkovou úpravou a 
díly s WAT2-funkcí -

1,5KOGFL

99 x 82 x 237 cm

82 99

237

1,5KOGFR

82
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
otevřené ukončení s 
úložným prostorem, s 
potažením zad - prosíme, - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkovou úpravou a 
díly s WAT2-funkcí -

1,5KOGFR

99 x 82 x 237 cm

83 99

23
7

1,5KOGSFL

83
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení s úložným 
prostorem, s potažením 
zad - prosím, - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -1,5KOGSFL

99 x 82 x 237 cm

84 99

237

1,5KOGSFR

84
1,5-sedák - kombielement 
rovný, levý nebo pravý, 
úložný prostor, otevřené 
ukončení s úložným 
prostorem, s potažením 
zad - prosím, - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WAT2-funkcí -1,5KOGSFR

99 x 82 x 237 cm

85 94

23
7

1,5KOL

85
1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WAT2-
funkcí -

1,5KOL

94 x 82 x 237 cm

86 94

237

1,5KOR

86
1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WAT2-
funkcí -

1,5KOR

94 x 82 x 237 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

87 94

23
7

1,5KOSL

87
1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem- 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

1,5KOSL

94 x 82 x 237 cm

88 94

237

1,5KOSR

88
1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem- 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

1,5KOSR

94 x 82 x 237 cm

89 94

23
7

1,5KOFL

89
1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vyklápěcí - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WAT2-
funkcí -

1,5KOFL

94 x 82 x 237 cm

90 94

237

1,5KOFR

90
1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vyklápěcí - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WAT2-
funkcí -

1,5KOFR

94 x 82 x 237 cm

91 94

23
7

1,5KOSFL

91
1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným 
taburetem vyklápěcí - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

1,5KOSFL

94 x 82 x 237 cm

92 94

237

1,5KOSFR

92
1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem vyklápěcí - 
možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WAT2-funkcí -

1,5KOSFR

94 x 82 x 237 cm

MEZIPRVEK
93 160

3EL 93
3-sedák mezielement, bez 
područek; fa-funkce za 
příplatek, pevné standardní 
provedení

3EL

160 x 82 x 99 cm

94 160

3ELW 94
3-sedák mezielement, bez 
područek; WAT2-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

3ELW

160 x 82 x 99 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

95 134

2,5EL 95
2,5-sedák mezielement, 
bez područek; fa-funkce za 
příplatek, pevné standardní 
provedení

2,5EL

134 x 82 x 99 cm

96 134

2,5ELW 96
2,5-sedák mezielement, bez 
područek; WAT2-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2,5ELW

134 x 82 x 99 cm

97 108

2EL 97
2-sedák mezielement, bez 
područek; fa-funkce za 
příplatek, pevné standardní 
provedení

2EL

108 x 82 x 99 cm

98 108

2ELW 98
2-sedák mezielement, bez 
područek; WAT2-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2ELW

108 x 82 x 99 cm

99 108

2SEL 99
2-sedák mezielement s 
úložným prostorem, bez 
područek

2SEL

108 x 82 x 99 cm

100 82

1,5EL 100
1,5-sedák mezielement, bez 
područek; pevné standardní 
provedení

1,5EL

82 x 82 x 99 cm

101 80

1,5ELW 101
1,5-sedák mezielement, bez 
područek ; WAT2-funkce 
za příplatek - pro funkční 
variantu

1,5ELW

80 x 82 x 99 cm

103 56

1EL 103
1-sedák mezielement, bez 
područek; pevné standardní 
provedení

1EL

56 x 82 x 99 cm

104 54

1ELW 104
1-sedák mezielement, bez 
područek ; WAT2-funkce 
za příplatek - pro funkční 
variantu

1ELW

54 x 82 x 99 cm

ROH
106 95

95

SE

106
Špičatý roh - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou, avšak nikoli možné 
v kombinaci s díly s WAT2-
funkcí -SE

95 x 82 x 95 cm

107 99

99

SEG

107
Špičatý roh velký- možné 
pouze v kombinaci s 
elementy bez lůžka -

SEG

99 x 82 x 99 cm

108 95

99

SEL

108
Špičatý roh vlevo - možné 
pouze v kombinaci s lůžkovou 
úpravou s WAT2-funkcí nebo 
bez lůžkovou úpravou s 
WAT2-funkcí - sel = element 
s WAT2-funkcí vlevo / 
element s lůžkem vpravo

SEL

99 x 82 x 95 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

109

95

99

SER

109
Špičatý roh vpravo - možné 
pouze v kombinaci s lůžkovou 
úpravou s WAT2-funkcí nebo 
bez lůžkovou úpravou s 
WAT2-funkcí - ser = element 
s lůžkem vlevo / element s 
WAT2-funkcí vpravo

SER

99 x 82 x 95 cm

110 108

10
8

RE

110
Oblý roh (2-dílný)- možné 
pouze v kombinaci se 
sestavnými prvky bez lůžkové 
úpravy

RE

108 x 82 x 108 cm

111 108

10
8

RERR

111
Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu) - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkové úpravy -RERR

108 x 82 x 108 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
112 177

3AL 112
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapem 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 210 x 125 cm

3AL

177 x 82 x 99 cm

113 177

3AR 113
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapem 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 210 x 125 cm

3AR

177 x 82 x 99 cm

114 160

3AEL 93114
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapem 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 152 x 125 cm

3AEL

160 x 82 x 99 cm

115

151

2,5AL 115
2,5-sedák, příčné lůžko, 
područka vlevo, pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem, kanapem, nebo 
kombielementy; Plocha 
lůžka: 184 x 125 cm

2,5AL

151 x 82 x 99 cm

116 151

2,5AR 116
2,5-sedák, příčné lůžko, 
područka vpravo, pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem, kanapem, nebo 
kombielementy; Plocha 
lůžka: 184 x 125 cm

2,5AR

151 x 82 x 99 cm

117 134

2,5AEL 117
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapem 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 126 x 125 cm

2,5AEL

134 x 82 x 99 cm

118 108

2AEL 118
2-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapem 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 100 x 125 cm

2AEL

108 x 82 x 99 cm

TABURET
119

Ho
119 Taburet, s trvalým čalouně 

ním, pouze se sedákem z 
polyéterové pěny

Ho
60 x 43 x 60 cm

120
HoF
120 Taburet, vyklápěcí, pouze se 

sedákem z polyéterové pěny

HoF
60 x 43 x 60 cm

121 121XXL Ho XXL-taburet, s trvalým 
čalouně ním; pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho
130 x 43 x 65 cm

122 XXL HoF 122 XXL-taburet vyklápěcí, pouze 
se sedákem z polyéterové 
pěny

XXL HoF

130 x 43 x 65 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PODHLAVNÍK
123 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem vč. 
pouzder

Podhlavník KS
56 x 18 x 16 cm

124 Podhlavník premium s 
nastavitelnou výškou a 
sklonem vč. pouzderPodhlavník 

Premium PKS
50 x 28 x 23 cm

125 Příprava pro podhlavník 
KS *pouze pouzdra bez 
podhlavníku* (volitelně  pro 
každou pozici podhlavníku) 
do objednávky je nutno uvést 
umístě ní! (Sledujte označení 
u jednotlivých elementů)

Příplatek KS-
předvrtání

POLŠTÁŘ
126 126 Polštář

Polštář 
40 x 40

40 x 40 cm

127 127 Polštář

Polštář 
50 x 50

50 x 50 cm

127.1 127.1 Polštář 40x40 (látka)

Látkový polštář 
40x40

40 x 40 cm

127.2 127.2 Polštář 50x50 (látka)

Látkový polštář 
50x50

50 x 50 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
128 Příplatek pro sedák, 

WAT2 Wallaway motorové 
polohování s integrovaným 
bezestupňovým snížením 
sedáku (vhodné elementy 
jsou označeny *)

Příplatek 
za 

WallAway

129 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový WA-funkcí 
provoz - pouze v kombinaci 
s WAT2 -

Příplatek 
za 

akumulátor

130 Příplatek za lůžko potažené 
v hlavním potahu sedačky

Příplatek 
za potažení 

lůžka

131 Pouze celá kůže (cca 4,5 
m2) Upozornění: vzhledem k 
přírodním vlastnostem kůže, 
může být jako řezná oblast 
použito přibližně 60-70% kůže

Kůže 
cca 4,5 m�2

TYPOVÝ PLÁN – DIAMANTE TYPOVÝ PLÁN – DIAMANTE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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