
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

 FERRES

Kvalitní zpracování a nadčasový 
design sedací soupravy Ferres 
je přímo výzvou stát se součástí 
Vašeho domova. Udělat z Vašeho 
obývacího pokoje oázu je až 
neuvěřitelně jednoduché. 
Zastavte čas, dejte si svůj šálek 
kávy nebo čaje a vychutnejte si tu 
pravou pohodu.

Konstrukční pevnost sedací 
soupravy zabezpečuje kostra 
z tvrdého bukového dřeva. 
Příjemně měkký pocit sedu 
vytváří výplň čalounění z vysoce 
kvalitní studené pěny.

Luxus potahové látky nejvyšší 
kvality ještě podtrhuje béžové 
kontrastní prošívání, které 
posouvá klasický design sedací 
soupravy o třídu výš.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

FERRES
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

Nadčasový design...

Základní rozměry
sedací soupravy:
Výška 88 cm

Hloubka: 94 cm

Výška sedu: 47 cm

Hloubka sedu: 54 cm

Područka: 32 cm

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích potahových lá

tek

Aqua     
clean te

chnology
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Sedací souprava 
Ferres 
je k dostání 
s kontrastním
béžovým 
prošíváním.

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...

FERRES
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK HOMESTYLE

Dřevěná noha
výška 11 cm
naolejovaný 
divoký dub

Dřevěná noha
výška 11 cm
jádrový
buk

Dřevěná noha
výška 11 cm
buk antik

Kovová noha
výška 11 cm

Plocha lůžka je potažena kvalitním 
matracovým potahem a opatřena kovovou úchytkou. 
Na přání zákazníka lze vylepšit vzhled sedací 
soupravy potažením lůžka hlavní potahovou látkou.

výška 11 cm
naolejovaný 

Kovová noha

výška 11 cm výška 11 cm
buk antik

Polohovatelná
područka

Nastavitelné
podhlavníky

Podhlavníky 
Klasickou výšku opěrných polštářů sedací soupravy 
Ferres lze upravit díky podhlavníkům s nastavitelným 
sklonem a výškou.

Úložné prostory
Díky širokému typovému plánu sestavných dílů, 
poskytuje sedací souprava Ferres i mnoho možností 
úložných prostor, ať už jednotlivých sedacích částí, 
kanapích či taburetech.

Taburet
Klasický volně stojící 
prvek sedací soupravy 
Ferres nabízíme v několika 
variantách - malý / velký, 
s úložným prostorem / bez 
úložného prostoru.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
100 224

3 100
3-sedák

3

224 x 88 x 94 cm

117 198

2,5 117
2,5-sedák

25

198 x 88 x 94 cm

104 172

2 104
2-sedák, potažení zadní 
části

2

172 x 88 x 94 cm

KŘESLO
109 108

1
109

Křeslo, potažení zadní 
části, možné bez poloho-
vání područky (područka 
odchylné rozměry)

1

108 x 88 x 94 cm

KONCOVÝ PRVEK
200 192

3L 200
3-sedák, područka vlevo

3L

192 x 88 x 94 cm

201 192

3R201
3-sedák, područka vpravo

3R

192 x 88 x 94 cm

206 166

2,5L 206
2,5-sedák, područka vlevo

2,5L

166 x 88 x 94 cm

207 166

2,5R207
2,5-sedák, područka 
vpravo

2,5R

166 x 88 x 94 cm

208 140

2L 208
2-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

2L

140 x 88 x 94 cm

209 140

2R209
2-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

2R

140 x 88 x 94 cm

212 140

2SL 212
2-sedák s úložným pro-
storem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SL

140 x 88 x 94 cm

213 140

2SR213
2-sedák s úložným pro-
storem, područka vpravo, 
potažení zadní části

2SR

140 x 88 x 94 cm

218 114

1,5L
218

1,5-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5L

114 x 88 x 94 cm

219 114

1,5R
219

1,5-sedák, područka vpra-
vo, potažení zadní části

1,5R

114 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

222 88

1L
222

1-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části,není v 
kombinaci s rohem- /příč-
né lůžko-kombinace

1L

88 x 88 x 94 cm

223 88

1R
223

1-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části,není v 
kombinaci s rohem- /příč-
né lůžko-kombinace

1R

88 x 88 x 94 cm

286 171

AhoL2 286
2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL2

171 x 88 x 94 cm

287 171

2AhoR287
2-sedák s přístavným ta-
buretem vpravo, potažení 
zadní části

2AhoR

171 x 88 x 94 cm

294 171

AhoFL2 294
2-sedák s přístavným ta-
buretem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL2

171 x 88 x 94 cm

295 171

2AhoFR295
2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části

2AhoFR

171 x 88 x 94 cm

244 145

AhoL1,5

244
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1,5

145 x 88 x 94 cm

245 145

1,5AhoR

245
1,5-sedák s přístavným ta-
buretem vpravo, potažení 
zadní části

1,5AhoR

145 x 88 x 94 cm

262 145

AhoFL1,5

262
1,5-sedák s přístavným ta-
buretem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL1,5

145 x 88 x 94 cm

263 145

1,5AhoFR

263
1,5-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části

1,5AhoFR

145 x 88 x 94 cm

290 119

AhoL1

290
1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1

119 x 88 x 94 cm

291 119

1AhoR

291
1-sedák s přístavným ta-
buretem vpravo, potažení 
zadní části

1AhoR

119 x 88 x 94 cm

298

AhoFL1

298
119 1-sedák s přístavným ta-

buretem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL1

119 x 88 x 94 cm

299

1AhoFR

299
119 1-sedák s přístavným 

taburetem rozkládací 
vpravo, potažení zadní 
části1AhoFR

119 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

240

23
6

87

1,5KOL
240

1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným tabure-
tem, potažení zadní části, 
umístění podhlavníků KS: 
viz. popis na infolistu

1,5KOL

87 x 88 x 236 cm

241

236

87

1,5KOR
241

1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na infolistu

1,5KOR

87 x 88 x 236 cm

242

23
6

87

1,5KOSL
242

1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem, 
potažení zadní části, 
umístění podhlavníků KS: 
viz. popis na infolistu

1,5KOSL

87 x 88 x 236 cm

243

236

87

1,5KOSR
243

1,5-sedák kombielement 
vpravo s úložným prosto-
rem a přístavným tabure-
tem, potažení zadní části, 
umístění podhlavníků KS: 
viz. popis na infolistu

1,5KOSR

87 x 88 x 236 cm

242.1

23
6

87

1,5KOFL
242.1

1,5-sedák kombielement 
vlevo s přístavným tabure-
tem rozkládací, potažení 
zadní části, umístění pod-
hlavníků KS: viz. popis na 
infolistu

1,5KOFL

87 x 88 x 236 cm

243.1

236

87

1,5KOFR
243.1

1,5-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem rozkládací, po-
tažení zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na infolistu

1,5KOFR

87 x 88 x 236 cm

242.2

23
6

87

1,5KOSFL
242.2

1,5-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací, potažení 
zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na infolistu

1,5KOSFL

87 x 88 x 236 cm

243.2

236

87

1,5KOSFR
243.2

1,5-sedák kombiele-
ment vpravo s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací, po-
tažení zadní části, umístění 
podhlavníků KS: viz. popis 
na infolistu

1,5KOSFR

87 x 88 x 236 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA

450

192

3AL 450
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 206 x 123 cm3AL

192 x 88 x 94 cm

451 192

3AR451
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 206 x 123 cm3AR

192 x 88 x 94 cm

452 166

2,5AL 452
2,5-sedák s funkcí příčné-
ho lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 180 x 123 cm2,5AL

166 x 88 x 94 cm

453 166

2,5AR453
2,5-sedák s funkcí příčné-
ho lůžka, područka vpravo, 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 180 x 123 cm2,5AR

166 x 88 x 94 cm

454 160

3AEL 454
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 152 x 123 cm3AEL

160 x 88 x 94 cm

455 134

2,5AEL 455
2,5-sedák s funkcí příčné-
ho lůžka, bez područek; 
možné pouze v kombinaci 
se špičatým rohem, kanapí 
nebo kombielementem; 
Plocha lůžka: 126 x 123 cm2,5AEL

134 x 88 x 94 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

300 100

CanL
300

Kanape, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanL

100 x 88 x 165 cm

301 100

CanR
301

Kanape, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanR

100 x 88 x 165 cm

302

23
6

100

CanFL
302

Kanape rozkládací, 
područka vlevo, potažení 
zadní části

CanFL

100 x 88 x 165 cm

303 100

CanFR
303

Kanape rozkládací, 
područka vpravo, potažení 
zadní části

CanFR

100 x 88 x 165 cm

MEZIPRVEK
350 160

3EL 350
3-sedák bez područek

3EL

160 x 88 x 94 cm

351 134

2,5EL 351
2,5-sedák bez područek

2,5EL

134 x 88 x 94 cm

352 108

2EL 352
2-sedák bez područek, 
potažení zadní části

2EL

108 x 88 x 94 cm

354 82

1,5EL

354
1,5-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1,5EL

82 x 88 x 94 cm

ROH
411 87

87 SE
411

Čtvercový špičatý roh, 
potažení zadní části

SE

87 x 88 x 87 cm

415 87

87

SERR

415
Čtvercový špičatý roh s 
2 relaxačními opěradly, 
potažení zadní části

SERR

87 x 88 x 87 cm

421 100

10
0 RE

421
Normální oblý roh, 
potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravyRE

100 x 88 x 100 cm

412 100

10
0

RERR

412
Normální oblý roh s 
2 relaxačními opěradly, 
potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci 
se sestavnými prvky bez 
lůžkové úpravyRERR

100 x 88 x 100 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

TABURET
650

Ho
650 Vhodný taburet pevný, 

pouze se sedákem z polyé-
terové pěny, za příplatek 
dostupný i na kolečkách

Ho

65 x 46 x 65 cm

651
HoF
651 Vhodný taburet vyklápěcí, 

pouze se sedákem z polyé-
terové pěny, za příplatek 
dostupný i na kolečkách

HoF

65 x 46 x 65 cm

644
XXL Ho

644 Vhodný XXL taburet pevný, 
pouze se sedákem z polyé-
terové pěny, za příplatek 
dostupný i na kolečkách

XXL Ho

132 x 46 x 68 cm

645
XXL HoF

645 Vhodný XXL taburet vyklá-
pěcí, pouze se sedákem 
z polyéterové pěny, za 
příplatek dostupný i na 
kolečkáchXXL HoF

132 x 46 x 68 cm

PODHLAVNÍK
700 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem (volitel-
ně v hlavní nebo korpusové 
látce) vč. pouzder

Podhlavník KS

52 x 15 cm

700.1 Příprava pro podhlavník 
KS *pouze pouzdra bez 
podhlavníku* (volitelně pro 
každou pozici podhlavníku) 
Do objednávky nutno 
uvést umístění! (Sledujte 
označení u jednotlivých 
elementů)

Příplatek 
KS-předvrtání

č. Zobrazení PopisArtikl

POLŠTÁŘ
716 716 Polštář 50x50 cm

Polštář 50 x 50

50 x 50 cm

715 715 Polštář 40x40 cm

Polštář 40 x 40

40 x 40 cm

716.1 716.1 Ledvinový polštář

Ledvinový 
polštář

58 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
707 Příplatek za polohování 

područky, ke všem 
elementům s područkou 
mimo křesel!Příplatek za 

polohování 
područky

723 Příplatek za potažení 
lůžka hlavním potahovým 
materiálem

Příplatek za 
potažení lůžka

724 Příplatek za potažení 
zadní části

Příplatek za 
potažení zad

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.

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 na mokro, 
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.

TYPOVÝ PLÁN – FERRES TYPOVÝ PLÁN – FERRES

U nás si vy
berete z víc

e než 
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