
 SOLARIS S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedací souprava Solaris S je navržena v moderním až kubistickém vzhledu. 
Široké područky, polohování opěrky hlavy, nastavení hloubky sedu či 
předsunutí sedáku jsou její praktické funkce, které oceníte jak při odpočinku, 
tak při posezení s přáteli. Tuto sedací soupravu lze objednat se standardní 
výšku sedu 42 cm nebo alternativní 44 cm. To ovlivníte výběrem kovových či 
dřevěných nohou.

Design sedací soupravy Solaris S bude vyhovovat každému modernímu 
interiéru. Výplň čalounění ze studené či polyéterové pěny poskytuje 
uživatelům příjemný středně měkký sed.

Sedací soupravu lze objednat v jednobarevném provedení v široké barevné 
škále  vysoce kvalitních potahových látkách.

SOLARIS S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

Základní rozměry
Výška: 73-92 nebo 75-94 cm

Hloubka: 116 cm

Výška sedu: 42 nebo 44 cm

Hloubka sedu: 52-67 cm

Područka: 33 cm
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č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
100 244

3KV 100
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy

3KV

244 x 73-92  x 116 cm

101 216

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

2,5KV

216 x 73-92  x 116 cm

KONCOVÝ PRVEK
206 183

2,5LKV 206
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo

2,5LKV

183 x 73-92  x 116 cm

207 183

2,5RKV 207
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo

2,5RKV

183 x 73-92  x 116 cm

208 153

2LKV 208
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo

2LKV

153 x 73-92  x 116 cm

209 153

2RKV 209
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo

2RKV

153 x 73-92  x 116 cm

218 115

1,5LKV 218
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo

1,5LKV

115 x 73-92  x 116 cm

219 115

1,5RKV 219
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo

1,5RKV

115 x 73-92  x 116 cm

324 112

AhoL1,5KV

324
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavný 
taburet vlevo- není 
možný VZ - 

AhoL1,5KV

112 x 73-92  x 116 cm

325 112

1,5KVAhoR

325
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy a přístavný 
taburet vpravo- není 
možný VZ - 

1,5KVAhoR

112 x 73-92  x 116 cm

324.1 112

AhoL1,5XLKV

324.1
Velký 1,5-sedák s 
nastavením opěrky 
hlavy a přístavný 
taburet vlevo - není 
možný VZ -

AhoL1,5XLKV

112 x 73-92  x 140 cm

325.1 112

1,5XLKVAhoR

325.1
Velký 1,5-sedák s 
nastavením opěrky 
hlavy a přístavný 
taburet vpravo - není 
možný VZ -

1,5XLKVAhoR

112 x 73-92  x 140 cm

300 120

CanLKV

300
Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vlevo - není možný VZ -

CanLKV

120 x 73-92  x 190 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

301 120

CanRKV

301
Kanape s nastavením 
opěrky hlavy, područka 
vpravo - není možný 
VZ -

CanRKV

120 x 73-92  x 190 cm

305 146

CanXLLKV

305
Kanape velký, s 
nastavením opěrky 
hlavy, područka vlevo 
- není možný VZ -

CanXLLKV

146 x 73-92  x 190 cm

306 146

CanXLRKV

306
Kanape velký, s 
nastavením opěrky 
hlavy, područka vpravo 
- není možný VZ -

CanXLRKV

146 x 73-92  x 190 cm

240 115

KOLKV

23
3

240
Kombielement s 
nastavením opěrky 
hlavy a přístavný 
taburet vlevo - není 
možný VZ - nastavení 
hloubky sedu v rohovém 
dílu není možné -KOLKV

115 x 73-92  x 233 cm

241 115

KORKV
241

233

Kombielement s 
nastavením opěrky 
hlavy a přístavný 
taburet vpravo - není 
možný VZ - nastavení 
hloubky sedu v rohovém 
dílu není možné -KORKV

115 x 73-92  x 233 cm

MEZIPRVEK
350 178

3ELKV 350
3-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, bez 
područek

3ELKV

178 x 73-92  x 116 cm

351 150

2,5ELKV 351
2,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, bez 
područek

2,5ELKV

150 x 73-92  x 116 cm

352 120

2ELKV 352
2-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, bez 
područek

2ELKV

120 x 73-92  x 116 cm

354 83

1,5ELKV 354
1,5-sedák s nastavením 
opěrky hlavy, bez 
područek

1,5ELKV

83 x 73-92  x 116 cm

ROH
411 116

SEGKV

411

11
6

Špičatý roh s 
nastavením opěrky 
hlavy - není možný VZ 
a ST -

SEGKV

115 x 73-92  x 115 cm

411.1 140

XLSELKV

11
0

411.1
Špičatý roh velký vlevo 
s nastavením opěrky 
hlavy, možné pouze v 
kombinaci se díly velký 
s přístavným taburetem 
vlevo (Pos. 324.1/325.1) 
- není možný VZ a ST -

XLSELKV

140 x 73-92  x 110 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

411.2 140

XLSERKV

411.2

110

Špičatý roh velký vlevo 
s nastavením opěrky 
hlavy, možné pouze 
v kombinaci se díly 
velký s přístavným 
taburetem vpravo (Pos. 
324.1/325.1) - není 
možný VZ a ST -

XLSERKV

140 x 73-92  x 110 cm

TABURET
644 XXL Ho 644 XXL-taburet, s trvalým 

čalouně ním, pouze se 
sedákem z polyéterové 
pěny

XXL Ho

126 x 42 nebo 44 x 76 cm

POLŠTÁŘ
649 649 Polštář

Polštář 65x65cm

65 x 65 cm

650 650 Polštář

Polštář 50 x 50
50 x 50 cm

651 651 Polštář

Polštář 40 x 40
40 x 40 cm

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.

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
706 Příplatek za funkci 

nastavení hloubky sedu 
(objednávat se musí 
pro celý element, cena 
je uvedena za jeden 
kus) (vhodné elementy 
jsou označeny *) - není 
možný s VZ/VZMo -

Příplatek za 
nastavení 

hloubky sedu

705 Příplatek za funkci VZ 
(předsazení lavice), 
sedák se vysune o cca 
13 cm vpřed (vhodné 
elementy jsou označeny 
) - není možný s ST -

Příplatek za 
funkci VZ

709 Příplatek za funkci 
VZMo (předsazení lavice 
motorové), sedák se 
vysune o cca 19 cm 
vpřed (vhodné elementy 
jsou označeny  ) - není 
možný s ST -

Příplatek za 
VZMo - Motorová 

lavice

726 Metráž látky, šířka cca 
140cm, min. 0,5 metru, 
lze objednávat po 10cmLátka v bežných 

metrech

TYPOVÝ PLÁN – SOLARIS S

Záleží na každém detailu...

SOLARIS S
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK INSCENE

Kovová noha

výška 6 cm

Kovová noha

výška 4,5 cm

Pro výšku sedu 42 cm (standardně dodávaná)

Pro výšku sedu 44 cm
Dřevěná noha

výška 6 cm

Dřevěná noha

výška 4,5 cm

Polohování opěrky hlavy 
u jednotlivých sedáků

Předsunutí 
sedáku

Díky předsunutí 
sedáku vytvo-
říte pohodlnou 
lenošku pro dvě 
osoby.

Nastavení 
hloubky sedu

Taburet XXL

Služby od A do Z

183182

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 Vám naši kvalifikovaní pracovníci vynesou až do bytu nebo domu 
a namístě smontují.

Likvidace obalů – ZDARMA

Zajistíme likvidaci obalů z námi dovezeného nábytku.
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