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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY
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Moderní a jednoduché linie, pevná konstrukce 
s bukového masivu a použití kvalitních výplní ze 
studené i potahových materiálů zaručují dlouhou 
životnost sedací soupravy. 

Sedací souprava Decor - to jsou linie vyhovující 
každému modernímu interiéru a nepodléhající 
modním trendům.
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...

DECOR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Relaxační polohování opěrných polštářů...
Tuto relaxační funkci najdeme u rohového dílu sedačky Decor.

 

Základní rozměry
Výška 84-101 cm

Hloubka: 107 cm

Výška sedu: 43 cm

Hloubka sedu: 56 cm

Područka: 26 cm

Kovová noha
chrom 

výška 16 cm

Kovová noha
černý lak

výška 16 cm

Polohování 
opěrek hlavy
Touto velmi příjemnou 
funkcí jsou vybaveny 
všechny sestavné díly 
s opěrnými polštáři.
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č. Zobrazení PopisArtikl
č. Zobrazení PopisArtikl

č. Zobrazení PopisArtikl
č. Zobrazení PopisArtikl

č. Zobrazení Popis
Artikl

SOFA / KANAPE
4 212

3KV 4
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, VZMO 
za příplate k

3KV

212 x 84 x 107 cm

5 186

2,5KV 5
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, VZMO 
za příplatek

2,5KV

186 x 84 x 107 cm
KONCOVÝ PRVEK

6 212

3LKV 6
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, VZMO za příplatek

3LKV

186 x 84 x 107 cm

7 212

3RKV7
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, VZMO za příplatek

3RKV

186 x 84 x 107 cm

8 160

2,5LKV 8
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, VZMO za příplatek

2,5LKV

160 x 84 x 107 cm

9 160

2,5RKV9
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, VZMO za příplatek

2,5RKV

160 x 84 x 107 cm

10 134

2LKV 10
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části

2LKV

134 x 84 x 107 cm

11 134

2RKV11
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části

2RKV

134 x 84 x 107 cm

12 108

1,5LKV 12
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části

1,5LKV

108 x 84 x 107 cm

13 108

1,5RKV13
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části

1,5RKV

108 x 84 x 107 cm

14 143

AhoL1,5KV14
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1,5KV

143 x 84 x 107 cm

15 143

1,5KVAhoR 15
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části

1,5KVAhoR

143 x 84 x 107 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

16 114

CanGLKV 16
Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo, potažení zadní části

CanGLKV

114 x 84 x 190 cm

17 114

CanGRKV17
Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo, potažení zadní části

CanGRKV

114 x 84 x 190 cm

18 107

1,5KOGLKV
18

23
9

 

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

1,5KOGLKV

107 x 84 x 239 cm

19 107

1,5KOGRKV
19

239

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

1,5KOGRKV

107 x 84 x 239 cm
MEZIPRVEK

20 160

3ELKV20
3-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, VZMO 
za příplatek

3ELKV

160 x 84 x 107 cm

21 134

2,5ELKV21
2,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky 
hlavy, bez područek, VZMO 
za příplatek

2,5ELKV

134 x 84 x 107 cm

22 108

2ELKV22
2-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části

2ELKV

108 x 84 x 107 cm

23 82

1,5ELKV23
1,5-sedák mezielement 
s nastavením opěrky hlavy, 
bez područek, potažení 
zadní části

1,5ELKV

82 x 84 x 107 cm
ROH

24 107

SEGKV

24

10
7

Špičatý roh velký 
s nastavením opěrky hlavy, 
potažení zadní části

SEGKV

107 x 84 x 107 cm

25 107

SEGRRKV

25

10
7

Špičatý roh velký 
s nastavením opěrky hlavy 
a oboustranným relaxačním 
opěradlem, potažení zadní 
částiSEGRRKV

107 x 84 x 107 cm
TABURET

26 XXL Ho 26 XXL-taburet, s trvalým 
čalouně ním

XXL Ho

132 x 43 x 68 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

POLŠTÁŘ
27 27 Polštář 50 x 50 cm

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

28 28 Polštář 40 x 40 cm

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

29 29 Područkový polštář

Područkový 
polštář 45 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
30 Příplatek za funkci VZMo 

předsazení lavice motorová, 
sedák se vysune o cca 19 cm 
vpřed (vhodné elementy jsou 
označeny)

Příplatek 
za funkci VZMo 

předsazení 
lavice 

31 Příplatek za potažení zadní  
části (3- /2,5-sedáků)

Příplatek 
za potažení 
zadní  části

Důležité tipy pro čištění a ošetřování
Pro většinu látek, mikrovláken, textilní kůže a hladké kůže platí následující – volné 
drobky nebo žmolky opatrně vyčesejte, nebo pomocí hubice na čalounění odsajte 
na nejnižším stupni výkonu.

Pozor: světlé a jednobarevné čalouněné potahy jsou zásadně choulostivější 
a náchylnější na znečistění. Mastné a kyselinové znečištění očistěte vlažnou 
destilovanou vodou (kvůli příp. zbytkům vápníku ve vodě) na velké ploše od stehu 
po steh vlhkým čistým hadříkem, např. utěrkou na nádobí nebo čistou houbičkou. 
Na znečištění s obsahem bílkovin, (např. krev nebo moč) je potřebné použít ledovou 
vodu. K odstranění skvrn je potřebná vlhkost. Na trochu starší nebo zaschlé skvrny 
potřebujete nealkalické a PH-neutrální mýdlo bez parfémů.

Mýdlo nebo pěnu naneste na skvrnu, čistěte taktéž na velké ploše zvenku směrem 
dovnitř. Potom dočistěte pomocí čistého hadříku namočeného v destilované vodě, aby 
mohly být zcela odstraněny zbytky mýdla. Co možná nejvíc povrchové vlhkosti odsajte 
suchým hadříkem (netřete), a nechejte vyschnout při normální pokojové teplotě. 
V žádném případě nepoužívejte fén. Materiál by se mohl poškodit, nebo ztvrdnout. 
Ve vlhkém resp. mokrém stavu kůži nebo látku nepoužívejte, jinak vzniknou natažení, 
žlábky nebo záhyby, které už většinou není možné odstranit. Pokud jste čistili 
namokro, nechejte schnout nejméně 1-2 dny.

Během procesu čištění jste z potahového materiálu odstranili i přírodní substance 
a impregnaci. Obstarejte si proto vhodné prostředky na ošetřování a impregnaci, 
které Vaše materiály znovu ochrání. 

Odstraňování obtížných skvrn, jako jsou krev, žvýkačky, kuličkové pero apod., byste 
měli podle možnosti nechat vykonat odborníky, nebo se s nimi předtím poradit.

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.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

TYPOVÝ PLÁN – DECOR
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Předsazení sedáku 
Tuto motorem ovládanou funkci využijete 
hlavně tehdy, jste-li vyznavači tzv. „gaučinku“. 
Plochu sedáku si tak můžete rozšířit o 19 cm. 
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CO JE AQUACLEAN?

Technologie Aquaclean 
je revoluční povrchová úprava potahové 
látky, která umožňuje odstranit skvrny 
pouze pomocí vody. Údržba je tak velmi 

jednoduchá a skvrny odstraníte za 
minimum času.

Aquaclean pomáhá odstraňovat většinu 
skvrn vzniklých v domácnosti (víno, 

inkoust, omáčky, tuk, bláto, čokoláda, 
krém atd.), usnadní vám tak život a vy 

získáte více času na důležité věci.


