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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

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

Linie vyhovující každému modernímu 
interiéru s jedinečným nádechem etniky jsou 
nadčasové, takže i po několika desetiletích 
budete mít doma krásnou a pohodlnou sedací 
soupravu nepodléhající modním trendům.

Vysoce kvalitní luxusní potahové látky 
zvýrazňuje ještě kontrastní světlé štepování. 

Model lze objednat pouze v jednobarevném 
provedení se světlým prošíváním.

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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Základní rozměry sedací soupravy:
Výška: 74 – 92 cm
Hloubka: 98 cm
Výška sedu: 43 cm
Hloubka sedu: 58 cm
Područka: 27 cm
Područka - křeslo: 20 cm



�Polohování opěrek hlavy

Polohovací područka Předsunutí sedáku

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na každém detailu...

vpředu a vzadu vpředu a vzaduu elementů s větší 
světelnou výškou

u elementů s větší 
světelnou výškou

NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Dřevěná noha

výška 3,5 cm

Kovová noha

výška 3,5 cmvýška 8 cm výška 8 cm

natur

olše

antik

černá

dub bianco
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č. Zobrazení Popis
Artikl

22 172

AhoL2KV 22
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vlevo, potažení zadní části - 
není možné s VZ/EVZ 

AhoL2KV

172 x 74-92 x 98 cm

23 172

AhoR2KV 23
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní části - 
není možné s VZ/EVZ 

2KVAhoR

172 x 74-92 x 98 cm

24 172

AhoL2SKV 24
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem vlevo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ AhoL2SKV

172 x 74-92 x 98 cm

25 172

2SKVAhoR 25
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ/EVZ 2SKVAhoR

172 x 74-92 x 98 cm

26 172

AhoFL2KV 26
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ AhoFL2KV

172 x 74-92 x 98 cm

27 172

2KVAhoFR 27
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 2KVAhoFR

172 x 74-92 x 98 cm

28 172

AhoFL2SKV 28
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 

AhoFL2SKV

172 x 74-92 x 98 cm

29 172

2SKVAhoFR 29
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 

2SKVAhoFR

172 x 74-92 x 98 cm

30 134

AhoL1,5KV 30
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vlevo, potažení zadní části - 
není možné s VZ/EVZ 

AhoL1,5KV

134 x 74-92 x 98 cm

31 134

1,5KVAhoR 31
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní části - 
není možné s VZ/EVZ 

1,5KVAhoR

134 x 74-92 x 98 cm

34 134

AhoL1,5SKV 32
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ AhoFL1,5KV

134 x 74-92 x 98 cm

35 134

1,5SKVAhoR 33
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 1,5KVAhoFR

134 x 74-92 x 98 cm

36 134

AhoFL1,5SKV 36
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 

AhoFL1,5SKV

134 x 74-92 x 98 cm

37 134

1,5SKVAhoFR 37
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 1,5SKVAhoFR

134 x 74-92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

SOFA / KANAPE
5 232

3KV 5
3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy

3KV

232 x 74-92 x 98 cm

6 204

2,5KV 6
2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy

2,5KV

204 x 74-92 x 98 cm

7 174

2KV 7
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, potažení zadní části

2KV

174 x 74-92 x 98 cm

KŘESLO
9 96

1KV
9

Křeslo s nastavením opěrky 
hlavy, potáhnutí zadní části; 
Poznámka: šířka područky: 
cca 20 cm -nelze objednat 
polohování područky nebo VZ1KV

96 x 74-92 x 98 cm

KONCOVÝ PRVEK
10 205

3LKV 10
3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vlevo

3LKV

205 x 74-92 x 98 cm

11 205

3RKV 11
3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vpravo

3RKV

205 x 74-92 x 98 cm

12 177

2,5KV 12
2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vlevo

2,5LKV

177 x 74-92 x 98 cm

13 177

2,5RKV 13
2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vpravo

2,5RKV

177 x 74-92 x 98 cm

14 147

2LKV 14
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vlevo, potažení 
zadní části

2LKV

147 x 74-92 x 98 cm

15 147

2RKV15
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vpravo, 
potažení zadní části

2RKV

147 x 74-92 x 98 cm

16 147

2SLKV 16
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
područka vlevo, potažení zadní 
části - není možné s VZ/EVZ 

2SLKV

147 x 74-92 x 98 cm

17 147

2SRKV17
2-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a úložným prostorem, 
područka vpravo, potažení 
zadní části - není možné s 
VZ/EVZ 2SRKV

147 x 74-92 x 98 cm

18 109

1,5LKV 18
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vlevo, potažení 
zadní části - není možné s VZ 

1,5LKV

109 x 74-92 x 98 cm

19 109

1,5RKV 19
1,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy, područka vpravo, 
potažení zadní části - není 
možné s VZ 

1,5RKV

109 x 74-92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

38 100

CanGLKV
38

Kanape rovné s nastavení 
opěrky hlavy, područka vlevo, 
potažení zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
VZ/EVZ CanGLKV

100 x 74-92 x 163 cm

39 100

CanGRKV
39

Kanape rovné s nastavení 
opěrky hlavy, područka vpravo, 
potažení zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
VZ/EVZ CanGRKV

100 x 74-92 x 163 cm

40 95

CanLKV
40

Kanape s nastavením opěrky 
hlavy, područka vlevo, potažení 
zadní části - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez VZ/EVZ 

CanLKV

95 x 74-92 x 163 cm

41 95

CanRKV
41

Kanape s nastavením opěrky 
hlavy, područka vpravo, 
potažení zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
VZ/EVZ CanRKV

95 x 74-92 x 163 cm

42

22
6

98

1,5KOGLKV
42

1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavení opěrky 
hlavy, přístavným taburetem 
vlevo, potažení zadní části 
-možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkové úpravy a dílů 
s VZ/EVZ1,5KOGLKV

98 x 74-92 x 226 cm

43

226

98

1,5KOGRKV
43

1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavení opěrky 
hlavy, přístavným taburetem 
vpravo, potažení zadní části 
-možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkové úpravy a dílů 
s VZ/EVZ1,5KOGRKV

98 x 74-92 x 226 cm

44

22
6

98

1,5KOGFLKV
44

1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části -možné pouze v 
kombinaci s díly bez lůžkové 
úpravy a dílů s VZ/EVZ1,5KOGFLKV

98 x 74-92 x 226 cm

45

226

98

1,5KOGFRKV
45

1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavení opěrky 
hlavy a přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části -možné pouze v 
kombinaci s díly bez lůžkové 
úpravy a dílů s VZ/EVZ1,5KOGFRKV

98 x 74-92 x 226 cm

46 93

22
6

1,5KOLKV
46

1,5-sedák kombielement 
s nastavení opěrky hlavy, 
přístavným taburetem vlevo, 
potažení zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
VZ/EVZ 1,5KOLKV

93 x 74-92 x 226 cm

47 93

226

1,5KORKV
47

1,5-sedák kombielement 
s nastavení opěrky hlavy, 
přístavným taburetem vpravo, 
potažení zadní části - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
VZ/EVZ 1,5KORKV

93 x 74-92 x 226 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

48 93

22
6

1,5KOFLKV
48

1,5-sedák kombielement 
s nastavení opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vyklápěcím vlevo, potažení 
zadní části - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez VZ/EVZ 1,5KOFLKV

93 x 74-92 x 226 cm

49 93

226

1,5KOFRKV
49

1,5-sedák kombielement 
s nastavení opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vyklápěcím vpravo, potažení 
zadní části - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez VZ/EVZ 1,5KOFRKV

93 x 74-92 x 226 cm

MEZIPRVEK
50 178

3ELKV 50
3-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy, bez 
područek

3ELKV

178 x 74-92 x 98 cm

51 150

2,5ELKV 51
2,5-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy, bez 
područek

2,5ELKV

150 x 74-92 x 98 cm

52 120

2ELKV 52
2-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy, bez 
područek, potažení zadní části

2ELKV

120 x 74-92 x 98 cm

53 120

2SELKV 53
2-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy a 
úložným prostorem, bez 
područek, potažení zadní části 
- není možné s VZ/EVZ 2SELKV

120 x 74-92 x 98 cm

54 82

1,5ELKV 54
1,5-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy, bez 
područek, potažení zadní části

1,5ELKV

82 x 74-92 x 98 cm

ROH
56 93

93 SEKV
56

Špičatý roh s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou, avšak nikoli možné v 
kombinaci s díly s VZ nebo EVZ

SEKV

93 x 74-92 x 93 cm

57 98

98 SEGKV
57

Špičatý roh velký s nastavením 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci s díly s VZ nebo EVZ 
oboustrannýmSEGKV

98 x 74-92 x 98 cm

58 93

98 SELKV
58

Špičatý roh vlevo s nastavení 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci s lůžkovou úpravou 
s VZ/EVZ nebo bez lůžkovou 
úpravou s VZ/EVZ - SEL KV 
= element s VZ/EVZ vlevo / 
element s lůžkem vpravo

SELKV

98 x 74-92 x 93 cm

59 93

98SERKV
59

Špičatý roh vpravo s nastavení 
opěrky hlavy, potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci s lůžkovou úpravou 
s VZ/EVZ nebo bez lůžkovou 
úpravou s VZ/EVZ - SER KV 
= element s lůžkem vlevo / 
element s VZ/EVZ vpravo

SERKV

93 x 74-92 x 98 cm

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
60 205

3ALKV 60
3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
područka vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ; Plocha lůžka: 228 x 
128 cm

3ALKV

205 x 74-92 x 98 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

61 205

3ARKV 61
3-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ; Plocha lůžka: 228 x 
128 cm

3ARKV

205 x 74-92 x 98 cm

62 178

3AELKV 62
3-sedák s nastavením opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ;Plocha lůžka: 170 x 
128 cm

3AELKV

178 x 74-92 x 98 cm

63 177

2,5ALKV 63
2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
područka vlevo - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ;locha lůžka: 200 x 
128 cm

2,5ALKV

177 x 74-92 x 98 cm

64 177

2,5ARKV 64
2,5-sedák s nastavení opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ;Plocha lůžka: 200 x 
128 cm

2,5ARKV

177 x 74-92 x 98 cm

65 150

2,5AELKV 65
2,5-sedák s nastavením opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ;Plocha lůžka: 142 x 
128 cm

2,5AELKV

150 x 74-92 x 98 cm

66 120

2AELKV 66
2-sedák s nastavením opěrky 
hlavy a funkce příčného lůžka, 
bez područek, možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapi nebo 
kombielementy - není možné 
s VZ/EVZ; Plocha lůžka: 112 x 
128 cm

2AELKV

120 x 74-92 x 98 cm

TABURET
67

Ho
67 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

Ho
60 x 43 x 60 cm

68 XXL Ho 68 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho
133 x 43 x 66 cm

69 69XXL HoF XXL-taburet, vyklápěcí, pouze 
se sedákem z polyéterové 
pěny

XXL HoF
133 x 43 x 66 cm

70 70XXL HoSF XXL taburet s rozkládací 
funkcí a odkládací deskou, 
následující barvy jsou možné 
u odkládací desky: buk / olše / 
antická / černá / bílý lak / dub 
bianco; pouze se sedákem z 
polyéterové pěny

XXL-HoSF

127 x 43 x 65 cm

POLŠTÁŘ
71 71 Polštář 40 x 40 cm

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

72 72 Polštář 50 x 50 cm

Polštář 
50 x 50

50 x 50 cm

73 73 Polštář 65 x 65 cm

Polštář 
65 x 65

65 x 65 cm

č. Zobrazení Popis
Artikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
74 Příplatek za nastavení 

područky (polohování je 
u každé područky, kromě  
křesla)Příplatek za 

polohování 
područky

75 Příplatek za jednu funkci EVZ 
(předsunutí sedáku), vždy 
pouze jako komplet pro celý 
element, sedák se vysune o cca 
13 cm vpřed (vhodné elementy 
jsou označeny *)

Příplatek za 
funkci EVZ

76 Příplatek za funkci VZ 
(předsazení lavice), sedák 
se vysune o cca 13 cm vpřed 
(vhodné elementy jsou 
označeny *)Příplatek za 

funkci VZ

77 Příplatek za funkci VZMo 
předsazení lavice motorová, 
sedák se vysune o cca 13 cm 
vpřed (vhodné elementy jsou 
označeny *)

Příplatek 
za funkci 

VZMo

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

Příplatek 
za potažení 

zad

79 Příplatek za potažení 
lůžka hlavním potahovým 
materiálem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

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.

NASSAU S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

123122

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.

Rozkládací taburet

TYPOVÝ PLÁN – NASSAU S

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY


