
 PALLAS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Jednoduché horizontální linie, pevná konstrukce 
z kovu a tvrdého dřeva společně s použitím vysoce 
kvalitních výplní ze studené pěny zaručují dlouhou 
životnost sedací soupravy Pallas. Výplň čalounění 
z vysoce kvalitní studené pěny na vlnitých 
pružinách poskytuje svým uživatelům středně 
tvrdou tuhost sezení.

Motorové nebo manuální funkce relaxačního 
polohování opěrky s výsuvnou podnožkou jsou 
zase zárukou individuální nastavení jednotlivých 
sedáků u vybraných dílů.

Široká paleta vysoce kvalitních potahových látek 
doladí každý interiér dle Vašeho přání. Sedací 
soupravu si lze objednat v kombinaci hlavní 
a korpusové potahové látky.

PALLAS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

Základní rozměry sedací soupravy:
Výška: 79 - 102  cm
Hloubka: 108 cm
Výška sedu: 45 cm
Hloubka sedu: 58 cm
Područka: 36 cm

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích potahových lá

tek

Aqua     
clean te

chnology

131130

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.



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Záleží na 
každém detailu...

Předností funkce WAD2 je samostatné 
nastavení hloubky sedadla.

PALLAS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

�Relaxační funkci WallAway - polohování opěrek 
hlavy a podnožky - 2-motorové (WAD2)

Funkce WAD2
relaxační polohování

Polohování
opěrek hlavy a područek

Kovová noha

výška 8 cm

Dřevěná noha

výška 8 cm

Plocha lůžka 
je� ve standardu potažena 

hlavní látkou sedací 
soupravy a opatřena kovovou 

úchytkou..
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
100 250

3KV 100
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy

3KV

250 x 79 - 102 x 108 cm

100.1 250

3KVW 100.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy (2-díly pro 
funkční variantu)

3KVW

250 x 79 - 102 x 108 cm

101 222

2,5KV 101
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy

2,5KV

222 x 79 - 102 x 108 cm

101.1 222

2,5KVW 101.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy (2-díly pro 
funkční variantu)

2,5KVW

222 x 79 - 102 x 108 cm

102 192

2KV 102
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy

2KV

192 x 79 - 102 x 108 cm

102.1 192

2KVW 102.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy (2-díly pro 
funkční variantu)

2KVW

192 x 79 - 102 x 108 cm

KONCOVÝ PRVEK
200 214

3LKV 200
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

3LKV

214 x 79 - 102 x 108 cm

201 214

3RKV 201
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

3RKV

214 x 79 - 102 x 108 cm

200.1 214

3LKVW 200.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu3LKVW

214 x 79 - 102 x 108 cm

201.1 214

3RKVW 201.1
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

3RKVW

214 x 79 - 102 x 108 cm

206 186

2,5LKV 206
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

2,5LKV

186 x 79 - 102 x 108 cm

207 186

2,5RKV 207
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

2,5RKV

186 x 79 - 102 x 108 cm

206.1 186

2,5LKVW 206.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2,5LKVW

186 x 79 - 102 x 108 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

207.1 186

2,5RKVW 207.1
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu2,5RKVW

186 x 79 - 102 x 108 cm

208 156

2LKV 208
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; pevné standardní 
provedení

2LKV

156 x 79 - 102 x 108 cm

209 156

2RKV 209
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; pevné standardní 
provedení

2RKV

156 x 79 - 102 x 108 cm

208.1 156

2LKVW 208.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu2LKVW

156 x 79 - 102 x 108 cm

209.1 156

2RKVW 209.1
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo; WA-funkce za 
příplatek * - dvoudílné 
dodání pro funkční variantu2RKVW

156 x 79 - 102 x 108 cm

300 118

CanLKV 300
Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí

CanLKV

118 x 79 - 102 x 179 cm

301
CanRKV 301

118 Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí

CanRKV

118 x 79 - 102 x 179 cm

304.1 118

CanFLKV 304.1
Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcíCanFLKV

118 x 79 - 102 x 179 cm

304.2 118

CanFRKV 304.2
Kanape s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcíCanFRKV

118 x 79 - 102 x 179 cm

309 123

CanGLKV 309
Kanape rovné s 
nastavením opěrky hlavy, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkovou úpravou a díly 
s WA-funkcí

CanGLKV

123 x 79 - 102 x 179 cm

310 123

CanGRKV 310
Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo - možné pouze 
v kombinaci s díly bez 
lůžkovou úpravou a díly s 
WA-funkcí

CanGRKV

123 x 79 - 102 x 179 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

309.1 123

CanGFLKV 309.1
Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkovou úpravou a díly 
s WA-funkcí

CanGFLKV

123 x 79 - 102 x 179 cm

310.1 123

CanGFRKV 310.1
Kanape rovné s nastavením 
opěrky hlavy a rozkládacím 
úložným prostorem, 
područka vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkovou úpravou a díly 
s WA-funkcí

CanGFRKV

123 x 79 - 102 x 179 cm

324 141

AhoL1,5KV 324
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo

AhoL1,5KV

141 x 79 - 102 x 108 cm

325 141

1,5KVAhoR 325
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo

1,5KVAhoR

141 x 79 - 102 x 108 cm

325.1 141

AhoFL1,5KV 325.1
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo

AhoFL1,5KV

141 x 79 - 102 x 108 cm

325.2 141

1,5KVAhoFR 325.2
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo

1,5KVAhoFR

141 x 79 - 102 x 108 cm

348 61

AhoL

348
Přístavný taburet trvalým 
vlevo, není přímo u 
rohů, není samostatně  
stavitelný, možné pouze 
ve spojení s prvky s WA-
funkce

AhoL

61 x 46 x 108 cm

349 61

AhoR

349
Přístavný taburet trvalým 
vpravo, není přímo u 
rohů, není samostatně  
stavitelný, možné pouze 
ve spojení s prvky s WA-
funkce

AhoR

61 x 46 x 108 cm

240 103

24
6

1,5KOLKV

240
1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí

1,5KOLKV

103 x 79 - 102 x 246 cm

241 103

246

1,5KORKV

241
1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci s díly s lůžkovou 
úpravou a díly bez WA-
funkcí

1,5KORKV

103 x 79 - 102 x 246 cm

241.1 103

24
6

1,5KOFLKV

241.1
1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vyklápěcí vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcí

1,5KOFLKV

103 x 79 - 102 x 246 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

241.2 103

246

1,5KOFRKV

241.2
1,5-sedák kombielement 
s nastavením opěrky hlavy 
a přístavným taburetem 
vyklápěcí vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou a díly bez 
WA-funkcí

1,5KOFRKV

103 x 79 - 102 x 246 cm

250 108

24
6

1,5KOGLKV

250
1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vlevo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkovou úpravou a díly 
s WA-funkcí

1,5KOGLKV

108 x 79 - 102 x 246 cm

251 108

2461,5KOGRKV

251
1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vpravo - možné 
pouze v kombinaci s díly 
bez lůžkovou úpravou a díly 
s WA-funkcí

1,5KOGRKV

108 x 79 - 102 x 246 cm

254 108

24
6

1,5KOGFLKV

254
1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vlevo - 
možné pouze v kombinaci s 
díly bez lůžkovou úpravou a 
díly s WA-funkcí

1,5KOGFLKV

108 x 79 - 102 x 246 cm

255 108

2461,5KOGFRKV

255
1,5-sedák kombielement 
rovné s nastavením 
opěrky hlavy a přístavným 
taburetem vyklápěcí vpravo 
- možné pouze v kombinaci 
s díly bez lůžkovou úpravou 
a díly s WA-funkcí

1,5KOGFRKV

108 x 79 - 102 x 246 cm

MEZIPRVEK
351 150

2,5ELKV 351
2,5-sedák mezielement 
s nastavení opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

2,5ELKV

150 x 79 - 102 x 108 cm

351.1 150

2,5ELKVW 351.1
2,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu2,5ELKVW

150 x 79 - 102 x 108 cm

352 120

2ELKV 352
2-sedák mezielement s 
nastavení opěrky hlavy, 
bez područek; pevné 
standardní provedení

2ELKV

120 x 79 - 102 x 108 cm

352.1 120

2ELKVW 352.1
2-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * -dvoudílné 
dodání pro funkční variantu

2ELKVW

120 x 79 - 102 x 108 cm

354 80

1,5ELKV 354
1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek ; pevné 
standardní provedení

1,5ELKV

80 x 79 - 102 x 108 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

354.1 80

1,5ELKVW 354.1
1,5-sedák mezielement s 
nastavením opěrky hlavy, 
bez područek; WA-funkce 
za příplatek * -pro funkční 
variantu1,5ELKVW

80 x 79 - 102 x 108 cm

ROH
411 103

10
3

SEKV

411
Špičatý roh s nastavením 
opěrky hlavy - možné 
pouze v kombinaci s díly s 
lůžkovou úpravou, avšak 
nikoli možné v kombinaci s 
díly s WA-funkcí -

SEKV

103 x 79 - 102 x 103 cm

412 108

10
8

SEGKV

412
Špičatý roh velký s 
nastavením opěrky hlavy - 
Možné pouze v kombinaci s 
elementy bez lůžka -

SEGKV

108 x 79 - 102 x 108 cm

413 105

10
8

SELKV

413
Špičatý roh vlevo s 
nastavením opěrky hlavy; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkovou 
úpravou s WA-funkcí - SEL 
KV = element s WA-funkcí 
vlevo / element s lůžkem 
vpravo

SELKV

105 x 79 - 102 x 108 cm

414 105

108

SERKV

414
Špičatý roh vpravo s 
nastavením opěrky hlavy; 
možné pouze v kombinaci 
s lůžkovou úpravou s WA-
funkcí nebo bez lůžkovou 
úpravou s WA-funkcí 
-  - SER KV = element s 
lůžkem vlevo / element s 
WA-funkcí vpravo

SERKV

108 x 79 - 102 x 105

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
450 214

3ALKV 450
3-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 228 x 125 cm

3ALKV

214 x 79 - 102 x 108 cm

451 214

3ARKV 451
3-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 228 x 125 cm

3ARKV

214 x 79 - 102 x 108 cm

452 186

2,5ALKV 452
2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vlevo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 200 x 125 cm

2,5ALKV

186 x 79 - 102 x 108 cm

453 186

2,5ARKV 453
2,5-sedák s nastavení 
opěrky hlavy a funkce 
příčného lůžka, područka 
vpravo - možné pouze v 
kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 200 x 125 cm

2,5ARKV

186 x 79 - 102 x 108 cm

454 178

3AELKV 454
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 170 x 125 cm3AELKV

178 x 79 - 102 x 108 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

455

150

2,5AELKV 455
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 142 x 125 cm

2,5AELKV

150 x 79 - 102 x 108 cm

456 120

2AELKV 456
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a s funkcí 
příčného lůžka, bez 
područek - možné pouze 
v kombinaci se špičatým 
rohem nebo kanapí nebo 
kombielementy - Plocha 
lůžka: 112 x 125 cm

2AELKV

120 x 79 - 102 x 108 cm

TABURET
645

Ho
645 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěnyHo

60 x 46 x 60 cm

646
HoF
646 Taburet, vyklápěcí, pouze 

se sedákem z polyéterové 
pěny

HoF

60 x 46 x 60 cm

644 644XXL Ho XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěnyXXL Ho

130 x 46 x 65 cm

647 XXL HoF 647 XXL-taburet, vyklápěcí, s 
trvalým čalouněním, pouze 
se sedákem z polyéterové 
pěnyXXL HoF

130 x 46 x 65 cm

POLŠTÁŘ
651 651 Polštář 40 x 40 cm

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

650 650 Polštář 50 x 50 cm

Polštář 
50 x 50

50 x 50 cm

659 659 Ledvinový polštář

Ledvinový 
polštář 58 x 25 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
676 Příplatek za každé 

polohování područky

Příplatek za 
polohování 
područek

737 Příplatek pro sedák WAD2, 
motorová WallAway s 
integrovaným nastavením 
hloubky sedu (vhodné 
elementy jsou označeny *)

Příplatek za 
WallAway 

WAD2

732 Příplatek za akumulátor, 
pro bezdrátový WA-funkcí 
provoz - pouze v kombinaci 
s WAD2Příplatek za 

baterii

726 Metráž látky, šířka cca 140 
cm, minimálně objednávané 
množství 0,5 metru, dále lze 
objednávat po 10 cm

Látka v 
běžných 
metrech

Rozměry uvedené v tabulce jsou v pořadí:
šířka x výška x hloubka

Rozměr s „pomlčkou (x - x)“ je údaj od-do.

TYPOVÝ PLÁN – PALLAS

PALLAS
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

Úložné prostory
Velmi žádané jsou sestavné prvky s možností úložného prostoru, 
například vyklápěcí kanape nebo taburety.
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