
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

 CHEO

Sedací souprava Cheo je dokonalé spojení 
čistých tvarů a luxusu. Jádro z vysoce 
kvalitní studené pěny, pokryté rohožkou 
Rhombo-fill® se vyznačuje měkkým 
a opticky výrazně ležérním komfortem 
sezení, připomínající péřovou výplň. 
Dlouhou životnost sedací soupravy zaručují 
dále pevná konstrukce z bukového dřeva 
a použití kvalitních, lehce udržovatelných 
potahových látek.
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Čisté tvary a lehkost...
Tato vyplň se optimálně přizpůsobí vašim 
proporcím. Otisky jednotlivých komor výplně 
jsou konstrukční vlastnost. 
Výrazně zvlněný vzhled a  otisky po  sezení 
jsou znakem ležérního polstrování, které 
dává modelu komfortní charakter. Jedná 
se o záměrný a pro zboží přirozený efekt.

Základní rozměry
Výška 81 cm

Hloubka: 124 cm

Výška sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 66-86 cm

Područka: 25 cm
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Záleží na každém detailu...
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Ke zvýšení pohodlí přispějí i podhlavníky 
s nastavitelnou výškou a sklonem, což ocení 
hlavně osoby vyššího vzrůstu.

Nastavení hloubky sedu

Plastový kluzák

výška 3,5 cm

Desény dřevěného podnosu

marone dub bianco
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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.



  

č. Zobrazení PopisArtikl

KONCOVÝ PRVEK
2 107

1,5L 2
1,5-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5L

107 x 81 x 124 cm

3 107

1,5R 3
1,5-sedák, područka vpra-
vo, potažení zadní části

1,5R

107 x 81 x 124 cm

4 100

1XLL 4
1-sedák XL, područka vlevo, 
potažení zadní části

1XLL

100 x 81 x 124 cm

5 100

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

1XLR

100 x 81 x 124 cm

6 84

HOGL 6
Koncový element velký 
taburet vlevo 

HOGL

84 x 44 x 124 cm

7 84

HOGR 7
Koncový element velký 
taburet vpravo

HOGR

84 x 44 x 124 cm

8 112

CanGL 8
Kanape rovné s područkou 
vlevo, potažení zadní části

CanGL

112 x 81 x 178 cm

9 112

CanGR 9
Kanape rovné s područkou 
vpravo, potažení zadní části

CanGR

112 x 81 x 178 cm

MEZIPRVEK
10 82

1,5EL 10
1,5-sedák bez područek, 
potažení zadní části

1,5EL

82 x 81 x 124 cm

11 72

1XLEL 11
1-sedák XL, bez područek

1XLEL

75 x 81 x 124 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

12 82

HOGEL 12
Mezielement velký taburet

HOGEL

82 x 44 x 124 cm

ROH
13 124

12
4

SEG

13
Špičatý roh velký, potažení 
zadní části - není možné 
nastavit výšku sedáku -

SEG

124 x 81 x 124 cm

TABURET
14 103

HOG 14
Velký taburet / pevný sedák

HOG

103 x 44 x 103 cm

PODHLAVNÍK
15 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem včetně 
pouzderPodhlavník 

KS
74 x 25 x 15 cm

16 Podhlavník Premium 
s nastavitelnou výškou 
a sklonem včetně pouzderPodhlavník 

Premium 
PKS

50 x 28 x 23 cm

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

Příplatek KS 
- předvrtání

POLŠTÁŘ
19 19 Polštář

Polštář 40 x 40
40 x 40 cm

20 20 Polštář

Polštář 50 x 50
50 x 50 m

21 21 Ledvinový polštář, výplň: 
peří / polyéterová pěna

Ledvinový 
polštář 70 x 25 x 12 cm

22 22 Područkový polštář

Područkový 
polštář

45 x 50 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
23 23 Dřevěný podnos k dispo-

zici v barvách dub marone 
a dub bianco

Podnos
60 x 4 x 60 cm

24 Příplatek za funkci nastave-
ní hloubky sedu (objednávat 
se musí pro celý element, 
cena je uvedena za jeden 
kus)

Příplatek 
za nastavení 
hloubky sedu

25 Metráž látky, šířka cca 
140 cm, min. 0,5 metru, 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.

107

1,5R 3

TYPOVÝ PLÁN – CHEO
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Podnos
Praktický dřevěný podnos 

pro bezpečné odložení nápojů či jídla.

107

1,5R 3

2D grafický návrh a poradenská služba – ZDARMA

Během 3 minut vyškolený personál našich prodejen pro 
vás připraví v počítačovém konfigurátoru 2D grafický návrh 
sestavy sedací soupravy dle vašich prostorových a funkčních 
požadavků. Navíc Vám poradí s výběrem nejvhodnějšího typu 
sedací soupravy a jejího potahového materiálu, včetně údržby.

Doprava, vynošení a montáž – ZDARMA

Sedací soupravu vám dovezeme přímo z výroby vlastními 
firemními vozy a kvalifikovanými firemními pracovníky po celé 
ČR a SR. Sedací soupravu v ám naši kvalifikovaní pracovníci 
vynesou až do bytu nebo domu a namístě smontují.

Likvidace obalů – ZDARMA

Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.

Služby od A do Z
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