
 DABO S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Dabo S je sedací souprava poskytující na výběr ze dvou různých výplní čalounění – výplň z vysoce 
kvalitní studené pěny s měkčí tuhostí sedu, nebo pružinové jádro s tvrdší tuhostí sedu – za stejnou 
cenu. Výplň se specifikuje při objednávce. Standardně se tato sedačka dodává s výplní ze studené pěny.

Jedná se o klasickou sedací soupravu se dvěma výškami sedu na výběr a vysokými opěrnými polštáři. 
Kostra je z tvrdého bukového dřeva.

Kombinací hlavní a korpusové látky získáte originální sedací soupravu, která doladí interiér Vašeho 
obývacího pokoje nebo haly. S námi se nemusíte bát experimentovat.

DABO S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Každý jsme jiný,
ale jedno máme společné...

Základní rozměry sedací soupravy:
Výška: 94 nebo 96 cm
Hloubka: 92 cm
Výška sedu: 45 nebo 47 cm
Hloubka sedu: 54 cm
Područka A: 19 cm
Sklopná područka 19 – 32 cm
Područka B: 25 cm
Područka B u křesla: 21 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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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

3+2+1

Vysoká variabilita sedací soupravy Dabo S umožňuje i klasickou 
sestavu z volně stojících prvků v různých kombinacích.

DABO S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

2 typy područek:
A

možná též sklopná
B
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

DABO S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

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

Kovová noha

výška 11/13 cm
u elementů s větší 
světlou výškou

výška 3,5  cm
prvky s nižší světlou výškou, 
područka vpředu a vzadu

Dřevěná noha

výška 11/13 cm
u elementů s větší 
světlou výškou

výška 3,5  cm
prvky s nižší světlou výškou, 
područka vpředu a vzadu

Plocha lůžka je dostatečně velká pro pohodlné 
nouzové přespání nečekané návštěvy.

Máte na výběr... 
Vedle možnosti zvolit si tuhost sedu �máte na výběr i ze dvou 
výšek sedu a to 45 cm (standardně dodávané) nebo 47 cm. 

Můžete si zvolit jednu ze dvou variant područky - užší sklopné, 
nebo širší oblejší.

3938

Záleží na každém detailu...

POZNÁMKA: 

11 cm 
standardní výška sedu 45 cm

13 cm 
výška sedu 47 cm

natur

olše

antik

černá

dub bianco

Sklopná područka

Relaxační polohování opěrných polštářů v rohu sedací soupravy

Podhlavník 
s nastavitelnou výškou a sklonem



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

DABO S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Úložné prostory
Úložný prostor zásuvka 
a vyklápěcí kanape s úložným 
prostorem jsou ukázkou toho, že 
sedačka nemusí být jen pohodlná 
a krásná, ale také praktická

Křeslo
Křeslo k sedací soupravě Dabo S 
je vybaveno polohovatelným podhlavníkem. 
V nabídce je k dispozici i křeslo s výsuvnou 
podnožkou.
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
5 216

3 5
3-sedák (dvoudílné sedáky 
designy)

3

216 x 94 nebo 96 x 92 cm

5.1 216

3RA 5.1
3-sedák s relaxačním výsuvem 
(dvoudílné sedáky designy); 
Relaxační plocha: cca 170x125 
cm3RA

216 x 94 nebo 96 x 92 cm

6 188

2,5 6
2,5-sedák

2,5

188 x 94 nebo 96 x 92 cm

7
2S 7

158 2-sedák, potažení zadní části

2

158 x 94 nebo 96 x 92 cm

8
2S 8

158 2-sedák s úložným prostorem, 
potažení zadní části

2S

158 x 94 nebo 96 x 92 cm

KŘESLO
9

1 9
94 Křeslo, potažení zadní části, 

není se sklopnou područkou

1

94 x 94 nebo 96 x 92 cm

TELEVIZNÍ KŘESLO / ODPOČINKOVÉ KŘESLO
10

1Ho10
94 Křeslo s výsuvnou podnožkou, 

potažení zadní části, není se 
sklopnou područkou (Plocha 
podnožky 68x46cm)1Ho

94 x 94 nebo 96 x 92 cm

KONCOVÝ PRVEK
11 197

3L 11
3-sedák, područka vlevo

3L

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

12 197

3R12
3-sedák, područka vpravo

3R

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

�13
2,5L 13

169 2,5-sedák, područka vlevo

2,5L

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

14
2,5R14

169 2,5-sedák, područka vpravo

2,5R

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

15
2L 15

139 2-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

2L

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

16
2R16

139 2-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

2R

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

17
2SL 17

139 2-sedák s úložným prostorem, 
područka vlevo, potažení 
zadní části

2SL

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

18
2SR18

139 2-sedák s úložným prostorem, 
područka vpravo, potažení 
zadní části

2SR

139 x 94 nebo 96 x 92 cm

19
1,5L 19

101 1,5-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5L

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

20
1,5R20

101 1,5-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5R

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

21
1,5SL 21

101 1,5-sedák s úložným prosto-
rem, područka vlevo, potažení 
zadní části

1,5SL

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

22
1,5SR22
101 1,5-sedák s úložným pro-

storem, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5SR

101 x 94 nebo 96 x 92 cm

23
1L 23

81 1-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části; není v 
kombinaci s rohem- /příčné 
lůžko-kombinace

1L

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

24
1R24

81 1-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části; není v 
kombinaci s rohem- /příčné 
lůžko-kombinace

1R

81 x 94 nebo 96 x 92 cm

27 53

AhoL
27

Přístavný taburet vlevo, není 
možné přímo u rohů, není 
samostatně stavitelný

AhoL

53 x 94 nebo 96 x 92 cm

28 53

AhoR
28

Přístavný taburet vpravo, není 
možné přímo u rohů, není 
samostatně stavitelný

AhoR

53 x 94 nebo 96 x 92 cm

29 53

AhoFL
29

Přístavný taburet vyklápěcí 
vlevo, není možné přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoFL

53 x 94 nebo 96 x 92 cm

30 53

AhoFR
30

Přístavný taburet vyklápěcí 
vpravo, není možné přímo 
u rohů, není samostatně 
stavitelnýAhoFR

53 x 94 nebo 96 x 92 cm

31
CanL

31

87 Kanape, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanL

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

32
CanR

32

87 Kanape, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanR

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

33
CanFL

33

87 Kanape rozkládací s integro-
vaným úložným prostorem, 
područka vlevo, potažení zadní 
části; není možné se sklopnou 
područkou

CanFL

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

34
CanFR

34

87 Kanape rozkládací s integro-
vaným úložným prostorem, 
područka vpravo, potažení 
zadní části; není možné se 
sklopnou područkou

CanFR

87 x 94 nebo 96 x 164 cm

35
CanMoL

35

87 Kanape s motorem přestavi-
telným do relaxační polohy, 
područka vlevo, potažení zadní 
části, nutná vzdálenost 10 
cm od stěny (s podhlavníkem 
cca 35 cm); není možné se 
sklopnou područkouCanMoL

87 x 94 nebo 96 x 164-200 cm

36
CanMoR

36

87 Kanape s motorem přestavi-
telným do relaxační polohy, 
područka vpravo, potažení 
zadní části, nutná vzdálenost 
10 cm od stěny (s podhlavní-
kem cca 35 cm); není možné 
se sklopnou područkou

CanMoR

87 x 94 nebo 96 x 164-200 cm

36.1
CanManL

36.1

87 Kanape s ručně přestavitelnou 
relaxační funkcí, područka 
vlevo, potažení zadní části; 
není možné se sklopnou po-
dručkou, nutná vzdálenost 10 
cm od stěny (s podhlavníkem 
cca 35 cm)

CanManL

87 x 94 nebo 96 x 164-200 cm

36.2
CanManR

36.2

87 Kanape s ručně přestavitelnou 
relaxační funkcí, područka 
vpravo, potažení zadní části; 
není možné se sklopnou po-
dručkou, nutná vzdálenost 10 
cm od stěny (s podhlavníkem 
cca 35 cm)

CanManR

87 x 94 nebo 96 x 164-200 cm

MEZIPRVEK
37 178

3EL 37
3-sedák bez područek

3EL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

38
2,5EL 38

150 2,5-sedák bez područek

2,5EL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

39
39

120

2EL
2-sedák bez područek, pota-
žení zadní části

2EL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

40
2SEL 40

120 2-sedák s úložným prostorem 
bez područek, potažení zadní 
části

2SEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

41
1,5EL 41

82 1,5-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1,5EL

82 x 94 nebo 96 x 92 cm

42
1,5SEL 42

82 1,5-sedák s úložným prosto-
rem bez područek, potažení 
zadní části

1,5SEL

82 x 94 nebo 96 x 92 cm

43
1EL 43

62 1-sedák bez područek, pota-
žení zadní části

1EL

62 x 94 nebo 96 x 92 cm

ROH
45

SE

45
87

87

Špičatý roh, potažení zadní 
části, není s trapézovým 
příčným lůžkem

SE

87 x 94 nebo 96 x 87 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

58
2,5AEL 58

150 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se špičatý-
mi rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 142 x 125 cm2,5AEL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

59
2AEL 59

120 2-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se špičatý-
mi rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 112 x 125 cm2AEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

60

197

3APEL 60
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka vle-
vo, možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm3APEL

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

61 197

3APER61
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka vpra-
vo, možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 237 x 125 cm3APER

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

62 178

3APELEL 62
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 183 x 125 cm3APELEL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

63 178

3APEREL 63
3-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 183 x 125 cm3APEREL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

46

SERR

46
87

87

Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), potažení zadní 
části, není možné s trapézo-
vým příčným lůžkemSERR

87 x 94 nebo 96 x 87 cm

47

RE

47
100

10
0

Oblý roh, potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci se 
sestavnými prvky bez lůžkové 
úpravy

RE

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

48

RERR

48
100

10
0

Oblý roh s oboustranným rela-
xačním opěradlem (bez opření 
o stěnu), potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci se 
sestavnými prvky bez lůžkové 
úpravyRERR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

49

PEL

49
100

10
0

Trapézový roh vlevo, potažení 
zadní části, možné pouze 
v kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PEL

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

50

PER

50
100

100

Trapézový roh vpravo, potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci s trapézovým 
příčným lůžkem

PER

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

51

PELRR

51
100

10
0

Trapézový roh vlevo s 
oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření o 
stěnu), potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovým příčným lůžkemPELRR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

52

PERRR

52
100

100

Trapézový roh vpravo s 
oboustranným relaxačním 
opěradlem (bez opření o 
stěnu), potažení zadní části, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovým příčným lůžkemPERRR

100 x 94 nebo 96 x 100 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA

53 197

3AL 53
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 224 x 125 cm3AL

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

54 197

3AR54
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 224 x 125 cm

3AR

197 x 94 nebo 96 x 92 cm

55 178

3AEL 55
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek, možné 
pouze v kombinaci se špičatý-
mi rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 170 x 125 cm

3AEL

178 x 94 nebo 96 x 92 cm

56
2,5AL 56

169 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, možné 
pouze v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 196 x 125 cm

2,5AL

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

57
2,5AR57

169 2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, možné 
pouze v kombinaci se špičatými 
rohy nebo kanapi;
Plocha lůžka: 196 x 125 cm

2,5AR

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

64
2,5APEL 64

169 2,5-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka vlevo, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 209 x 125 cm2,5APEL

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

65
2,5APER65

169 2,5-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, područka vpra-
vo, možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 209 x 125 cm2,5APER

169 x 94 nebo 96 x 92 cm

66
2,5APELEL 66

150 2,5-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 155 x 125 cm2,5APELEL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

67
2,5APEREL 67

150 2,5-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 155 x 125 cm2,5APEREL

150 x 94 nebo 96 x 92 cm

68
2APELEL 68

120 2-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 125 x 125 cm2APELEL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

69
2APEREL 69

120

 

2-sedák s funkcí trapézového 
příčného lůžka, bez područek, 
možné pouze v kombinaci s 
trapézovými rohy;
Plocha lůžka: 125 x 125 cm2APEREL

120 x 94 nebo 96 x 92 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

TABURET
70

Ho
70 Taburet, s trvalým čalouněním

Ho

58 x 45 nebo 47 x 58 cm

71
HoF

71 Taburet, vyklápěcí

HoF

58 x 45 nebo 47 x 58 cm

72 XXL Ho 72 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním

XXL Ho
130 x 45 nebo 47 x 65 cm

73 XXL HoF 73 XXL-taburet, vyklápěcí

XXL HoF
130 x 45 nebo 47 x 65 cm

PODHLAVNÍK
74 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem

Podhlavník 
KS

47 x 11 cm

74.01 Podhlavník Premium s nasta-
vitelnou výškou a sklonem vč. 
PouzderPodhlavník 

Premium 
PKS 50 x 23 cm

74.1 Příprava pro podhlavník KS 
*pouze pouzdra bez podhlavní-
ku* (volitelně pro každou pozici 
podhlavníku) Do objednávky 
nutno uvést umístění!

Příplatek 
KS-

předvrtání

č. Zobrazení PopisArtikl

POLŠTÁŘ
75 75 Polštář 40 x 40 cm

Polštář 40 
x 40 40 xx 40 cm

76 76 Polštář 50 x 50 cm

Polštář 50 
x 50 50 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
77 Příplatek za sklopnou područkou, 

možné pouze v kombinaci se 
područkou A, Sledujte označení 
u jednotlivých elementů / objedná-
vat se musí pro celý element,

Příplatek 
LAL sklopná 

područka

78 Příplatek za potažení lůžka 
hlavním potahovým mate-
riálemPříplatek 

za potažení 
lůžka

79 Příplatek za potažení zadní 
části (u všech 3- /2,5-sedáků s 
a bez lůžkové úpravy a u všech 
2-sedáků s lůžkovou úpravou)Příplatek za 

potažení zad

84 Metráž látky, šířka cca 140 
cm, min. objednávaná délka 
50 cm, lze objednávat po 10 
cm

Látka 
v bežných 
metrech

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.

TYPOVÝ PLÁN – DABO S TYPOVÝ PLÁN – DABO STYPOVÝ PLÁN – DABO S

Barevné 
variace 
na jedno 
téma

Možno kombinovat hlavní a korpusovou látku.

4342

Nespornou výhodou 
všech našich sedacích 
souprav je jejich 
stavebnicový systém, 
který umožňuje zákazníkům, sestavit 
si sedačku dle vlastních funkčních 
a prostorových požadavků. 

Široká barevná škála vysoce kvalitních 
potahových látek přímo vyzývá k hravé 
kreativitě. A proto i výběr sedací 
soupravy se u nás stává dětskou hrou 
v podání dospělých.

Interiér a vzhled sedací soupravy 
můžete doladit polštáři s vhodně 
zvoleným potahovým materiálem 
buď v látce sedací soupravy nebo 
pestrobarevných bytových látkách.


