
 VIDAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Vidar 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.

VIDAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Luxus, klid a pohoda...
Základní rozměry
Výška: 87 nebo 90 cm
Hloubka: 9931 cm
Výška sedu: 43 nebo 46 cm
Hloubka sedu: 56 cm
Područka A: 15 cm
Područka LAL A 15 - 29 cm
Područka B 19 cm
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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.

U nás si vy
berete z víc

e než 

100 odstín
ů

kvalitn
ích potahových lá

tek

Aqua     
clean te

chnology



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVYRelaxační kanape 
Jistě velmi příjemnou funkcí, kterou 
u této sedací soupravy oceníte je 
relaxační kanape, jehož sklon a délku 
můžete ovládat pomocí motorového 
pohonu. 

Ovládání motorového 
polohování naleznete 
na boční straně 
sedáku kanape.

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
s kovovou 
patkou

Kovová 
noha

Dřevěná noha
s kovovou 
patkou

Dřevěná 
noha

Typ nohou k područce typu A

výška 8 nebo 11  cm

Typ nohou k područce typu B

výška 8 nebo 11  cm

2 typy područek:

A
(též sklopná)

B

VIDAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION
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Záleží na každém detailu...

výška 8 nebo 11  cm POZNÁMKA: 

8 cm 
standardní výška sedu 43 cm

11 cm 
výška sedu 46 cm

Deseny dřevěných nohou

natur

olše

antik

černá

dub bianco



KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Úložné prostory
Úložný prostor ve vyklápěcím přístavném taburetu, zásuvka 

nebo vyklápěcí kanape s úložným prostorem jsou ukázkou 
toho, že sedačka nemusí být jen pohodlná a krásná, ale také 

praktická.

VIDAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION

Máte na výběr... 
Vedle možnosti zvolit si tuhost sedu �máte na výběr i ze dvou výšek 
sedu a to 43 cm (standardně dodávané) nebo 46 cm. 

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

Křeslo k sedací 
soupravě Vidar 

je vybaveno 
polohovatelným 

podhlavníkem. 
V nabídce je 

k dispozici i křeslo 
s výsuvnou 

podnožkou.

VIDAR
KOLEKCE POTAHOVÝCH LÁTEK EMOTION
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Sklopná 
područka

typu A

Podhlavník 
s nastavitelnou 
výškou a sklonem

Podhlavník 
PREMIUM
s nastavitelnou 
výškou a sklonem



č. Zobrazení PopisArtikl

SOFA / KANAPE
3 190

3 3
3-sedák

3

190 x 87 x 93 cm

4 164

2,5 4
2,5-sedák

2,5

164 x 87 x 93 cm

5 138

2 5
2-sedák, potažení zadní části

2

138 x 87 x 93 cm

KŘESLO
6 86

1 6
Křeslo, potažení zadní části, 
není se sklopnou područkou

1

86 x 87 x 93 cm

7 86

1Ho 7
Křeslo s výsuvnou 
podnožkou, potažení zadní 
části, není se sklopnou 
područkou (Podnožka cca 
50x65cm)1Ho

86 x 87 x 93 cm

KONCOVÝ PRVEK
8 175

3L 8
3-sedák, područka vlevo

3L

175 x 87 x 93 cm

9 175

3R 9
3-sedák, područka vpravo

3R

175 x 87 x 93 cm

10 149

2,5L 10
2,5-sedák, područka vlevo

2,5L

149 x 87 x 93 cm

11 149

2,5R 11
2,5-sedák, područka vpravo

2,5R

149 x 87 x 93 cm

12 123

2L 12
2-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

2L

123 x 87 x 93 cm

13 123

2R 13
2-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

2R

123 x 87 x 93 cm

14 123

2SL 14
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

2SL

123 x 87 x 93 cm

15 123

2SR 15
2-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části

2SR

123 x 87 x 93 cm

16 97

1,5L 16
1,5-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5L

97 x 87 x 93 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

17 97

1,5R 17
1,5-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5R

97 x 87 x 93 cm

18 97

1,5SL 18
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

1,5SL

97 x 87 x 93 cm

19 97

1,5SR19
1,5-sedák s úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části

1,5SR

97 x 87 x 93 cm

20 71

1L 20
1-sedák, područka vlevo, 
potažení zadní části; není v 
kombinaci s rohem- /příčné 
lůžko-kombinace1L

71 x 87 x 93 cm

21 71

1R 21
1-sedák, područka vpravo, 
potažení zadní části; není v 
kombinaci s rohem- /příčné 
lůžko-kombinace1R

71 x 87 x 93 cm

22 171

AhoL2 22
2-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL2

171 x 87 x 93 cm

23 171

2AhoR 23
2-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části

2AhoR

171 x 87 x 93 cm

24 171

AhoL2S 24
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL2S

171 x 87 x 93 cm

25 171

2SAhoR 25
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části2SAhoR

171 x 87 x 93 cm

26 171

AhoFL2 26
2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL2

171 x 87 x 93 cm

27 171

2AhoFR 27
2-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části

2AhoFR

171 x 87 x 93 cm

28 171

AhoFL2S 28
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní částiAhoFL2S

171 x 87 x 93 cm

29 171

2SAhoFR 29
2-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části2SAhoFR

171 x 87 x 93 cm

30
AhoL1,5

142

30
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1,5

142 x 87 x 93 cm

31 142

1,5AhoR31
1,5-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části

1,5AhoR

142 x 87 x 93 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

32
AhoL1,5S 32

142 1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní částiAhoL1,5S

142 x 87 x 93 cm

33 142

1,5SAhoR33
1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části1,5SAhoR

142 x 87 x 93 cm

34 142

AhoFL1,5 34
1,5-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL1,5

142 x 87 x 93 cm

35 142

1,5AhoFR35
1,5-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části

1,5AhoFR

142 x 87 x 93 cm

36 142

AhoFL1,5S 36
1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní částiAhoFL1,5S

142 x 87 x 93 cm

37 142

AhoFL1,5S37
1,5-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části1,5SAhoFR

142 x 87 x 93 cm

38 116

AhoL1

38
1-sedák s přístavným 
taburetem vlevo, potažení 
zadní části

AhoL1

116 x 87 x 93 cm

39 116

1AhoR

39
1-sedák s přístavným 
taburetem vpravo, potažení 
zadní části

1AhoR

116 x 87 x 93 cm

40 116

AhoFL1

40
1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní části

AhoFL1

116 x 87 x 93 cm

41 116

1AhoFR

41
1-sedák s přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části

1AhoFR

116 x 87 x 93 cm

42 116

AhoFL1S

42
1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vlevo, 
potažení zadní částiAhoFL1S

116 x 87 x 93 cm

43 116

1SAhoFR

43
1-sedák s úložným 
prostorem a přístavným 
taburetem rozkládací vpravo, 
potažení zadní části1SAhoFR

116 x 87 x 93 cm

44 88

20
0

1KOL
44

1-sedák kombielement vlevo 
s přístavným taburetem, 
potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOL

88 x 87 x 200 cm

45 88

200

1KOR
45

1-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem, potažení zadní 
části - prosíme, dodržet pro 
polohu podhlavníku výkres 
v příloze!

1KOR

88 x 87 x 200 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

46 88

20
0

1KOLRR

46
1-sedák kombielement vlevo 
s přístavným taburetem 
rozkládací a relaxačním 
opěradlem oboustranná v 
rohu, potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!1KOLRR

88 x 87 x 200 cm

47 88

200

1KORRR

47
1-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem rozkládací a 
relaxačním opěradlem 
oboustranná v rohu, potažení 
zadní části - prosíme, dodržet 
pro polohu podhlavníku 
výkres v příloze!

1KORRR

88 x 87 x 200 cm

48 88

20
0

1KOFL
48

1-sedák kombielement vlevo 
s přístavným taburetem 
rozkládací, potažení zadní 
části - prosíme, dodržet pro 
polohu podhlavníku výkres 
v příloze!

1KOFL

88 x 87 x 200 cm

49 88

200

1KOFR
49

1-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem rozkládací, 
potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOFR

88 x 87 x 200 cm

50 88

20
0

1KOSFLRR

50
1-sedák kombielement vlevo 
s přístavným taburetem 
rozkládací a relaxačním 
opěradlem oboustranná v 
rohu, potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!1KOFLRR

88 x 87 x 200 cm

51 88

200

1KOFRRR

51
1-sedák kombielement 
vpravo s přístavným 
taburetem rozkládací a 
relaxačním opěradlem 
oboustranná v rohu, potažení 
zadní části - prosíme, dodržet 
pro polohu podhlavníku 
výkres v příloze!

1KOFRRR

88 x 87 x 200 cm

52

88

20
0

1KOSL
52

1-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem, 
potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOSL

88 x 87 x 200 cm

53 88

200

1KOSR
53

1-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem, 
potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOSR

88 x 87 x 200 cm

54 88

20
0

1KOSLRR

54
1-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a relaxačním opěradlem 
oboustranná v rohu, potažení 
zadní části - prosíme, dodržet 
pro polohu podhlavníku 
výkres v příloze!1KOSLRR

88 x 87 x 200 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

55 88

200

1KOSRRR

55
1-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a relaxačním opěradlem 
oboustranná v rohu, potažení 
zadní části - prosíme, dodržet 
pro polohu podhlavníku 
výkres v příloze!1KOSRRR

88 x 87 x 200 cm

56 88

20
0

1KOSFL
56

1-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací, potažení zadní 
části - prosíme, dodržet pro 
polohu podhlavníku výkres 
v příloze!1KOSFL

88 x 87 x 200 cm

57 88

200

1KOSFR
57

1-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací, potažení zadní 
části - prosíme, dodržet pro 
polohu podhlavníku výkres 
v příloze!1KOSFR

88 x 87 x 200 cm

58 88

20
0

1KOSFLRR

58
1-sedák kombielement 
vlevo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací a relaxačním 
opěradlem oboustranná v 
rohu, potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOSFLRR

88 x 87 x 200 cm

59 88

200

1KOSFRRR

59
1-sedák kombielement 
vpravo s úložným prostorem 
a přístavným taburetem 
rozkládací a relaxačním 
opěradlem oboustranná v 
rohu, potažení zadní části - 
prosíme, dodržet pro polohu 
podhlavníku výkres v příloze!

1KOSFRRR

88 x 87 x 200 cm

60 83

CanL 60
Kanape, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanL

83 x 87 x 168 cm

61 83

CanR61
Kanape, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanR

83 x 87 x 168 cm

62 83

CanFL 62
Kanape rozkládací s 
integrovaným úložným 
prostorem, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanFL

83 x 87 x 168 cm

63 83

CanFR63
Kanape rozkládací s 
integrovaným úložným 
prostorem, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanFR

83 x 87 x 168 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

64 83

CanMoL 64
Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vlevo, 
potažení zadní části

CanMoL

83 x 87 x 168–200 cm

65 83

CanMoR65
Kanape s motorem, 
přestavitelné do relaxační 
polohy, područka vpravo, 
potažení zadní části

CanMoR

83 x 87 x 168–200 cm

MEZIPRVEK
70 160

3EL 70
3-sedák mezielement bez 
područek

3EL

160 x 87 x 93 cm

71 134

2,5EL 71
2,5-sedák mezielement bez 
područek

2,5EL

134 x 87 x 93 cm

72 108

2EL 72
2-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní 
části

2EL

108 x 87 x 93 cm

73 108

2SEL 73
2-sedák mezielement s 
úložným prostorem bez 
područek, potažení zadní 
části2SEL

108 x 87 x 93 cm

74 82

1,5EL 74
1,5-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní 
části

1,5EL

82 x 87 x 93 cm

75 82

1,5SEL 75
1,5-sedák mezielement s 
úložným prostorem bez 
područek, potažení zadní 
části1,5SEL

82 x 87 x 93 cm

76 56

1EL 76
1-sedák mezielement bez 
područek, potažení zadní 
části

1EL

56 x 87 x 93 cm

ROH
66 88

88

SE

66
Špičatý roh, potažení zadní 
části

SE

88 x 87 x 88 cm

67 88

88

SERR

67
Špičatý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), potažení 
zadní částiSERR

88 x 87 x 88 cm

68 101

10
1

RE

68
Oblý roh (2-dílný), potažení 
zadní části, možné pouze v 
kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy

RE

101 x 87 x 101 cm

69 101

10
1

RERR

69
Oblý roh s oboustranným 
relaxačním opěradlem (bez 
opření o stěnu), možné pouze 
v kombinaci se sestavnými 
prvky bez lůžkové úpravy. 
Potažení zadní částiRERR

101 x 87 x 101 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

SPACÍ POHOVKA / SPACÍ GAUČ / SPACÍ SOFA
77 175

3AL 77
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 208 x 125 cm

3AL

175 x 87 x 93 cm

78 175

3AR 78
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 208 x 125 cm

3AR

175 x 87 x 93 cm

79 160

3AEL 79
3-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 152 x 125 cm3AEL

160 x 87 x 93 cm

80 149

2,5AL 80
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vlevo, - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 182 x 125 cm

2,5AL

149 x 87 x 93 cm

81 149

2,5AR 81
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, područka vpravo, - 
možné pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 182 x 125 cm

2,5AR

149 x 87 x 93 cm

82 134

2,5AEL 82
2,5-sedák s funkcí příčného 
lůžka, bez područek; možné 
pouze v kombinaci se 
špičatým rohem, kanapi nebo 
kombielementem;
Plocha lůžka: 126 x 125 cm

2,5AEL

134 x 87 x 93 cm

TABURET
83

Ho
83 Taburet, s trvalým 

čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

Ho
60 x 43 x 60 cm

84
HoF

84 Taburet, vyklápěcí, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

HoF
60 x 43 x 60 cm

85 XXL Ho 85 XXL-taburet, s trvalým 
čalouněním, pouze se 
sedákem z polyéterové pěny

XXL Ho
130 x 43 x 65 cm

86 XXL HoF 86 XXL-taburet, vyklápěcí, pouze 
se sedákem z polyéterové 
pěny

XXL HoF
130 x 43 x 65 cm

PODHLAVNÍK
87 Podhlavník s nastavitelnou 

výškou a sklonem vč. pouzder
Podhlavník 

KS 50 x 13 x 13 cm

88 Podhlavník Premium s 
nastavitelnou výškou a 
sklonem, vč. pouzder

Podhlavník 
Premium 

PKS 50 x 28 x 23 cm

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

Příplatek 
KS-

předvrtání

POLŠTÁŘ
91 91 Polštář 40x40 cm

Polštář 
40 x 40 40 x 40 cm

92 92 Polštář 50x50 cm

Polštář 
50 x 50 50 x 50 cm

č. Zobrazení PopisArtikl

PŘÍSLUŠENSTVÍ / DROBNÉ DÍLY
93 Příplatek sklopná područka, 

možná u všech elementů s 
područka A (kromě  křesel), 
vždy pouze jako komplet pro 
celý elementPříplatek 

LAL 
sklopná 

područka

94 Příplatek za lůžko se stálým 
potahem

Příplatek 
za potažení 

lůžka

95 Příplatek za potažení zadní 
části (3- /2,5-sedáků)

Příplatek 
za potažení 

zad

96 Šířka cca 140 cm, minimální 
objednávané množství 50 cm, 
lze objednávat po 10 cmLátka v 

běžných 
metrech

Speciálně vyškolený tým na prodejnách 
velmi ochotně našim zákazníkům 
poradí s výběrem typu sedací soupravy, 
předvede a vysvětlí ovládání jednotlivých 
funkcí a pomůže s výběrem vhodného 
potahového materiálu. 

Namístě vytvoří 2D grafický návrh 
na základě Vámi dodaných informací 
o prostoru, kde má být sedací souprava 
umístěna. 

Sedací souprava je následně přivezena 
přímo z výroby ke koncovému 
zákazníkovi domů našimi firemními 
vozy a kvalifikovaní pracovníci ji vynesou 
a smontují na Vámi určeném místě.

TYPOVÝ PLÁN – VIDAR TYPOVÝ PLÁN – VIDAR

Od návrhu� po montáž ...
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KVALITNÍ SEDACÍ SOUPRAVY


