
KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jednoduché linie, pevná konstrukce z tvrdého dřeva a kovu 
společně s použitím vysoce kvalitních výplní zaručují dlouhou 
konstrukční pevnost sedací soupravy Nuvola L. Čalounění sedáků 
z vysoce kvalitní studené pěny potažené speciální Rhombo-fill® 
vrstvou poskytuje svým uživatelům středně tvrdou tuhost sezení. 
Opěrné polštáře jsou vyplněny studenou pěnou.

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

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

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

Nastavte si své pohodlí...

U nás si vyberete z více než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích 

přírodních kůží
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Spínače motorového ovládání 
relaxačního polohování je 
umístěno na boku sedáku.

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

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

Funkce WallAway
relaxační polohování

Ostatní funkce sedací 
soupravy 

Základní rozměry sedací soupravy:
Výška 87–102 cm

Hloubka: 106 cm

Relax-hloubka: 175 cm

Výška sedu: 46 cm

Hloubka sedu: 56 cm

Područka: 31 cm

Područka u křesla: 25 cm

Polohovatelná 
područka

Polohovatelné 
opěrky hlavy

8786

Záleží na každém detailu...
Kovová noha

výška 11 cm

Dřevěná noha

výška 11 cm
natur

olše

antik

černá

dub bianco



Výplň Rhombo-fill®

Model vyznačuje velmi měkkým a opticky výrazně ležérním komfortem sezení, připomínajícím péřovou výplň. Tato výplň se optimálně přizpůsobí 
Vašim proporcím. Otisky jednotlivých komor výplně jsou konstrukční vlastnost. Výrazně zvlněný vzhled a otisky po sezení jsou znakem ležérního 
polstrováni, které dává modelu jeho komfortní charakter. Jedná se o záměrný a pro zboží přirozený efekt.

č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5

3KV 5
222 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy; pevné 
standardní provedení

3KV

222 x 87-102 x 106 cm

6
3KVW 6

222 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu

3KVW

222 x 87-102 x 106 cm

7
2,5KV 7

196 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy; pevné 
standardní provede

2,5KV

196 x 87-102 x 106 cm

8
2,5KVW 8

196 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka vlevo 
a vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2,5KVW

196 x 87-102 x 106 cm

9
2KV 9

170 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, potažení zadní 
části; pevné standardní 
provedení

2KV

170 x 87-102 x 106 cm

10
2KVW 10

170

a

2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo a vpravo, potažení 
zadní části; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2KVW

170 x 87-102 x 106 cm

KŘESLO
12

1KV
12

104 Křeslo s nastavením opěrky 
hlavy, potažení zadní části 
(šířka područky 25 cm)

1KV

104 x 87-102 x 106 cm

KONCOVÝ PRVEK
13

3LKV 13
191 3-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

3LKV

191 x 87-102 x 106 cm

14
3RKV 14

191 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

3RKV

191 x 87-102 x 106 cm

15
3LKVW 15

191 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu3LKVW

191 x 87-102 x 106 cm

16
3RKVW 16

191 3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu3RKVW

191 x 87-102 x 106 cm

17
2,5LKV 17

165 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

2,5LKV

165 x 87-102 x 106 cm

18
2,5RKV 18

165 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

2,5RKV

165 x 87-102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

19
2,5LKVW 19

165 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2,5LKVW

165 x 87-102 x 106 cm

20
2,5RKVW 20

165 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2,5RKVW

165 x 87-102 x 106 cm

21
2LKV 21

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

2LKV

139 x 87-102 x 106 cm

22
2RKV 22

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

2RKV

139 x 87-102 x 106 cm

23
2LKVW 23

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2LKVW

139 x 87-102 x 106 cm

24
2RKVW 24

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2RKVW

139 x 87-102 x 106 cm

25
2SLKV 25

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vlevo

2SLKV

139 x 87-102 x 106 cm

26
2SRKV 26

139 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, područka vpravo

2SRKV

139 x 87-102 x 106 cm

27
1,5LKV 27

113 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

1,5LKV

113 x 87-102 x 106 cm

28
1,5RKV 28

113 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

1,5RKV

113 x 87-102 x 106 cm

29
1,5LKVW 29

111 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu1,5LKVW

111 x 87-102 x 106 cm

30
1,5RKVW 30

111 1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu1,5RKVW

111 x 87-102 x 106 cm

33

1LKV

33

87 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

1LKV

87 x 87-102 x 106 cm

34

1RKV

34

87 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

1RKV

87 x 87-102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

35

1LKVW

35

85 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu1LKVW

85 x 87-102 x 106 cm

36

1RKVW

36

85 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - pro funkční 
variantu1RKVW

85 x 87-102 x 106 cm

39
AhoL2KV 39

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2KV

169 x 87-102 x 106 cm

40
2KVAhoR 40

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

2KVAhoR

169 x 87-102 x 106 cm

41
AhoL2SKV 41

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL2SKV

169 x 87-102 x 106 cm

42
2SKVAhoR 42

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo

2SKVAhoR

169 x 87-102 x 106 cm

43
AhoFL2KV 43

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím vlevo

AhoFL2KV

169 x 87-102 x 106 cm

44
2KVAhoFR 44

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo

2KVAhoFR

169 x 87-102 x 106 cm

45
AhoFL2SKV 45

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcím vlevo

AhoFL2SKV

169 x 87-102 x 106 cm

46
2SKVAhoFR 46

169 2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo2SKVAhoFR

169 x 87-102 x 106 cm

47

AhoL1,5KV

47
143 1,5-sedák s nastavením 

opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5KV

143 x 87-102 x 106 cm

48

1,5KVAhoR

48
143 1,5-sedák s nastavením 

opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

1,5KVAhoR

143 x 87-102 x 106 cm

51

AhoFL1,5KV

51
143 1,5-sedák s nastavením 

opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím vlevo

AhoFL1,5KV

143 x 87-102 x 106 cm

52

1,5KVAhoFR

52
143

 

1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo

1,5KVAhoFR

143 x 87-102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

53

AhoFL1,5SKV

53
143 1,5-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcím vlevo

AhoFL1,5SKV

143 x 87-102 x 106 cm

54

1,5SKVAhoFR

54
143 1,5-sedák s nastavením 

opěrky hlavy, úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo1,5SKVAhoFR

143 x 87-102 x 106 cm

54.1
54.1

AhoL1KV

117 1-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1KV

117 x 87-102 x 106 cm

54.2
54.2

1KVAhoR

117 1-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

1KVAhoR

117 x 87-102 x 106 cm

54.5
54.5

AhoFL1KV

117 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím vlevo

AhoFL1KV

117 x 87-102 x 106 cm

54.6
54.6

1KVAhoFR

117 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo

1KVAhoFR

117 x 87-102 x 106 cm

54.7
54.7

AhoFL1SKV

117 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravoAhoFL1SKV

117 x 87-102 x 106 cm

54.8
54.8

1SKVAhoFR

117 1-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a úložným 
prostorem, přístavným 
taburetem vyklápěcím 
vpravo1SKVAhoFR

117 x 87-102 x 106 cm

55

AhoL
55

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

AhoL

61 x 46 x 106 cm

56

AhoR
56

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

61 x 46 x 106 cm

57

CanGLKV
57

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

CanGLKV

117 x 87-102 x 175 cm

58

CanGRKV
58

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

CanGRKV

117 x 87-102 x 175 cm

59

CanGMoLKV

59

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

CanGMoLKV

117 x 87-102 x 175-211 cm

TYPOVÝ PLÁN – NUVOLA L

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Relaxační 
polohování 
kanape

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

8988



č. Zobrazení PopisArtikl

60

CanGMoRKV

60
117 Kanape rovné s nastavením 

opěrky hlavy s motorem 
(Touch Button), přestavitelné 
do relaxační polohy, 
područka vpravo (nutná 
vzdálenost 8 cm od stěny) - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkové úpravy a díly 
s WA-funkcí -

CanGMoRKV

117 x 87-102 x 175-211 cm

61

CanLKV
61

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

CanLKV

112 x 87-102 x 175 cm

62

CanRKV
62

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

CanRKV

112 x 87-102 x 175 cm

63

CanMoLKV

63

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

CanMoLKV

117 x 87-102 x 175-211 cm

64

CanMoRKV
64

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

CanMoRKV

117 x 87-102 x 175-211 cm

65

1,5KOGLKV

65
107

24
5

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

1,5KOGLKV

107 x 87-102 x 245 cm

66

1,5KOGRKV

66
107

245

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

1,5KOGRKV

107 x 87-102 x 245 cm

67

1,5KOGSLKV

67
107

24
5

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

107 x 87-102 x 245 cm

68

1,5KOGSRKV

68
107

245

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

107 x 87-102 x 245 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

69

1,5KOGFLKV

69
107

24
5

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

1,5KOGFLKV

107 x 87-102 x 245 cm

70
1,5KOGFRKV

70
107

245

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

1,5KOGFRKV

107 x 87-102 x 245 cm

71

1,5KOGSFLKV

71
107

24
5

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

107 x 87-102 x 245 cm

72

1,5KOGSFRKV

72
107

245

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

107 x 87-102 x 245 cm

73

1,5KOLKV

73
102

24
5

1,5-sedák kombielement s 
nastavením opěrky hlavy a 
přístavným taburetem vlevo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly s lůžkovou úpravou a 
díly bez WA-funkcí -

1,5KOLKV

102 x 87-102 x 245 cm

74

1,5KORKV

74
102

245

1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí -

1,5KORKV

102 x 87-102 x 245 cm

75

1,5KOSLKV

75
102

24
5

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

1,5KOSLKV

102 x 87-102 x 245 cm

76

1,5KOSRKV

76
102

245

1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí -1,5KOSRKV

102 x 87-102 x 245 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

77

1,5KOFLKV

77
102

24
5

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

1,5KOFLKV

102 x 87-102 x 245 cm

78

1,5KOFRKV

78
102

245

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

1,5KOFRKV

102 x 87-102 x 245 cm

79

1,5KOSFLKV

79
102

24
5

1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcí -1,5KOSFLKV

102 x 87-102 x 245 cm

80

1,5KOSFRKV

80
102

245

1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcí -1,5KOSFRKV

102 x 87-102 x 245 cm

MEZIPRVEK
81

3ELKV 81
160 3-sedák mezielement s 

nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

3ELKV

160 x 87-102 x 106 cm

82
3ELKVW 82

160 3-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu3ELKVW

160 x 87-102 x 106 cm

83
2,5ELKV 83

134 2,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

2,5ELKV

134 x 87-102 x 106 cm

84
2,5ELKVW 84

134 2,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2,5ELKVW

134 x 87-102 x 106 cm

85
2ELKV 85

108 2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

2ELKV

108 x 87-102 x 106 cm

86
2ELKVW 86

108 2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce za 
příplatek * - 2dílné dodání 
pro funkční variantu2ELKVW

108 x 87-102 x 106 cm

87
2SELKV 87

108 2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy 
a úložným prostorem, bez 
područek

2SELKV

108 x 87-102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

88
1,5ELKV 88

82 1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

1,5ELKV

82 x 87-102 x 106 cm

89

1,5ELKVW
89

80 1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1,5ELKVW

80 x 87-102 x 106 cm

91

1ELKV
91

56 1-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

1ELKV

56 x 87-102 x 106 cm

92

1ELKVW
92

54 1-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * - pro funkční 
variantu

1ELKVW

54 x 87-102 x 106 cm

ROH
94

SEKV

94
102

10
2

Špičatý roh s nastavením 
opěrky hlavy - možné pouze 
v kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou, avšak nikoli 
možné v kombinaci s díly s 
WA-funkcí -SEKV

102 x 87-102 x 102 cm

95

SEGKV

95
107

10
7

Špičatý roh velký s 
nastavením opěrky hlavy - 
Možné pouze v kombinaci s 
elementy bez lůžka -

SEGKV

107 x 87-102 x 107 cm

96

SELKV

96
102

10
7

Špičatý roh vlevo s 
nastavením opěrky hlavy; 
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

SELKV

107 x 87-102 x 102 cm

97

SERKV

97
102

107

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

SERKV

107 x 87-102 x 102 cm

98

REKV

98
115

11
5

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

REKV

115 x 87-102 x 115 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
99

3ALKV 99
191 3-sedák s nastavení opěrky 

hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 208 x 125 cm

3ALKV

191 x 87-102 x 106 cm

100
3ARKV 100

191 3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 208 x 125 cm

3ARKV

191 x 87-102 x 106 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

101
3AELKV 101

160 3-sedák s nastavením opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, bez područek - možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 152 x 125 cm3AELKV

160 x 87-102 x 106 cm

102
2,5ALKV 102

165 2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 182 x 125 cm2,5ALKV

165 x 87-102 x 106 cm

103
2,5ARKV 103

165 2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 182 x 125 cm2,5ARKV

165 x 87-102 x 106 cm

104
2,5AELKV 104

134 2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, bez područek 
- možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem nebo 
kanapí nebo kombielementy; 
Plocha lůžka: 126 x 125 cm2,5AELKV

134 x 87-102 x 106 cm

105
2AELKV 105

108 2-sedák s nastavením opěrky 
hlavy a funkce příčného 
lůžka, bez područek - možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem nebo kanapí 
nebo kombielementy; Plocha 
lůžka: 100 x 125 cm2AELKV

108 x 87-102 x 106 cm

TABURET
106

Ho
106 Taburet, s trvalým 

čalouněním

Ho

65 x 46 x 65 cm

107
HoF
107 Taburet, vyklápěcí

HoF

65 x 46 x 65 cm

108 XXL Ho 108 XXL-Taburet, s trvalým 
čalouněním

XXL Ho

131 x 46 x 68 cm

109 XXL HoF 109 XXL-taburet, vyklápěcí

XXL HoF

131 x 46 x 68 cm

POLŠTÁŘ
110 110 Polštář 40x40 cm

Polštář 40 x 40
40 x 40 cm

111 111 Polštář 50x50 cm

Polštář 50 x 50
50 x 50 cm

112 112 Ledvinový polštář pro 
2-sedák/2,5-sedák, péřová 
výplň / polyéterová pěna

Ledvinový 
polštář malý

58 x 25 cm

113 113 Ledvinový polštář pro 
3-sedák/1,5-sedák, péřová 
výplň / polyéterová pěna

Ledvinový 
polštář velký

70 x 25 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
114 Příplatek za relaxační 

opěradlo u kanape, možné 
pouze u prvků 57/58/61/62

Příplatek za 
relaxační 

funkci rohu

115 Příplatek za každé 
polohování područky

Příplatek za 
polohování 
područky

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

Příplatek 
WallAway WA1

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

Příplatek 
WallAway WA2

118 Příplatek za akumulátor, pro 
bezdrátový WA-funkcí provoz 
- pouze v kombinaci s WA1 
nebo WA2Příplatek za 

baterii

119 Příplatek za potažení 
lůžka hlavním potahovým 
materiálem

Příplatek za 
potažení lůžka

TYPOVÝ PLÁN – NUVOLA L

Rychlá pomoc při znečištění 

KERALUX MAGIC INK ROLLER I PLUS
Na čerstvé skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému 
na boty apod.

Použitelné na lehce pigmentovanou 
a pigmentovanou úseň. Nepoužívat na přírodní úsně 
(úsně barvené čistým anilinem) a úsně z nubuku 
a plyše. 

Použití: 
Láhev protřepte. Vyzkoušejte 
snášenlivost přípravku na méně 
viditelném místě. Nanášejte 
odstraňovač na skvrnu, dokud 
se nečistota nenaruší. Poté ji 
sejměte prostředkem KERALUX 
Soft Cleaner a naneste ochranný 
krém KERALUX Care Lotion P.

KERALUX BALLPOINT PEN REMOVER II
(odstraňovač starých skvrn od propisek, inkoustu, 
rtěnky a podobně)

Skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, 
krému na boty apod. Použitelné 
na všechny druhy úsně.  

Použití: 
Láhev protřepte. Vyzkoušejte 
snášenlivost přípravku na méně 
viditelném místě, mohl by 
narušit barvu. (Pokud 
k tomu dojde, přípravek 
nepoužívejte a poraďte 
se s odborníkem.) 
Na skvrnu nanášejte 
odstraňovač bez přestání 
nejdéle po dobu 5 sekund. Narušenou 
nečistotu odstraňte suchým papírovým 
kapesníkem. Úseň nechte důkladně 
uschnout. V případě potřeby proces opakujte. Poté 
ošetřete prostředkem KERALUX Soft Cleaner a naneste 
ochranný krém KERALUX Care Lotion P.

Rychlá pomoc při znečištění 

KERALUX MAGIC INK ROLLER I PLUS
Na čerstvé skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, krému 

Použitelné na lehce pigmentovanou 
a pigmentovanou úseň. Nepoužívat na přírodní úsně 
(úsně barvené čistým anilinem) a úsně z nubuku 

(odstraňovač starých skvrn od propisek, inkoustu, 

Skvrny od propisky, inkoustu, rtěnky, 
krému na boty apod. Použitelné 

Láhev protřepte. Vyzkoušejte 
snášenlivost přípravku na méně 

nejdéle po dobu 5 sekund. Narušenou 
nečistotu odstraňte suchým papírovým 

Na čerstvé skvrny

Na starší skvrny

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

TYPOVÝ PLÁN – NUVOLA L

U nás si vyberete z více než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích 

přírodních kůží

9190


