
Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ:
3-sed ľavý, roh, 

koncový diel 
dvojmiestny pravý 

s taburetkou

3-sed pravý, roh, 
koncový diel 

dvojmiestny ľavý s 
taburetkou

3 + 2 + 1

rozmery/typové číslo 5767 5768 5501
šírka/výška/hĺbka v cm 261 / 89 / 239 261 / 89 / 239
hĺbka sedenia v cm 55 55
výška sedenia v cm 45 45
rozmer spania v cm 200 x 120 200 x 120
počet miest na sedenie 6,0 6,0 6,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n
Basic 920 920 1 074
Trend C 962 962 1 124
Trend D 982 982 1 152

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160
Funkcia relax - Typ 0019 150 150
odklad - Typ 0031 70 70
odklad v otomane -Typ 0008
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna
gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna
čierne plastové

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

STE3044 GI

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ:
otoman ľavý, 2,5-
sed, roh,koncový 
diel 2-miestny s 

taburetkou

otoman pravý, 2,5-
sed, roh,koncový 
diel 2-miestny s 

taburetkou

otoman ľavý, 2,5-
sed, roh,koncový 
diel 1-miestny s 

taburetkou

otoman pravý, 2,5-
sed, roh,koncový 
diel 1-miestny s 

taburetkourozmery/typové číslo 5948 5949 5946 5947
šírka/výška/hĺbka v cm 306 / 89 / 239 306 / 89 / 239 306 / 89 / 209 306 / 89 / 209
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45
rozmer spania v cm 242 x 120 242 x 120 242 x 120 242 x 120
počet miest na sedenie 7,5 7,5 6,5 6,5
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 1132 1132 1 078 1 078
Trend C 1180 1180 1 122 1 122
Trend D 1206 1206 1 146 1 146

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160 160
Funkcia relax - Typ 0019 150 150 150 150
odklad - Typ 0031 70 70
odklad v otomane -Typ 0008 90 90 90 90
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna
čierne plastové

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom
masívne drevené lamely, drevotrieska



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ:
otoman s opretím 
ľavý, 2,5-sed, roh, 

koncový diel 2-
miestny s 

taburetkou

otoman s opretím 
pravý, 2,5-sed, 

roh, koncový diel 2-
miestny s 

taburetkou

otoman s opretím 
ľavý, 2,5-sed, roh, 

koncový diel 1-
miestny s 

taburetkou

otoman s opretím 
pravý, 2,5-sed, roh, 

koncový diel 1-
miestny s 

taburetkou

3-sed ľavý, roh, 2-
sed pravý

3-sed pravý, roh, 
2-sed ľavý

rozmery/typové číslo 5848 5849 5846 5847 5671 5670
šírka/výška/hĺbka v cm 316 / 89 / 239 316 / 89 / 239 316 / 89 / 209 316 / 89 / 209 261 / 89 / 209 261 / 89 / 209
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45 45 45
rozmer spania v cm 246 x 120 246 x 120 246 x 120 246 x 120 200 x 120 200 x 120
počet miest na sedenie 8,5 8,5 7,5 7,5 6,0 6,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 1 268 1 268 1 214 1 214 886 886
Trend C 1 328 1 328 1 270 1 270 926 926
Trend D 1 356 1 356 1 296 1 296 948 948

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160 160 160 160
Funkcia relax - Typ 0019 150 150 150 150 150 150
odklad - Typ 0031 70 70
odklad v otomane -Typ 0008
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118 118 118 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna
čierne plastové

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom
masívne drevené lamely, drevotrieska



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ: roh kreslo 1-sed ľavý 1-sed pravý
rozmery/typové číslo 5010 1200 1100 1300
šírka/výška/hĺbka v cm 86 / 89 / 86 102 / 89 / 88 94 / 89 / 88 94 / 89 / 88
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45
počet miest na sedenie 1,0 1,0 1,5 1,5
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 208 282 252 252
Trend C 216 296 262 262
Trend D 222 304 266 266

Funkcie
rozklad - Typ 0011
Funkcia relax - Typ 0019 150
odklad - Typ 0031
odklad v otomane -Typ 0008
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom

čierne plastové

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ: 2-sed 2-sed ľavý 2-sed pravý 2,5-sed bez 
podrúčok 2,5-sed ľavý 2,5-sed pravý

rozmery/typové číslo 2200 2100 2300 2500 2501 2503
šírka/výška/hĺbka v cm 147 / 89 / 88 125 / 89 / 88 125 / 89 / 88 142 / 89 / 88 164 / 89 / 88 164 / 89 / 88
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45 45 45
počet miest na sedenie 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 350 292 292 288 338 338
Trend C 366 306 306 300 354 354
Trend D 376 314 314 306 360 360

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160
Funkcia relax - Typ 0019
odklad - Typ 0031
odklad v otomane -Typ 0008
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom

čierne plastové

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ: 3-sed 3-sed bez podrúčok 3-sed ľavý 3-sed pravý otoman s opretím 
ľavý

otoman s opretím 
pravý

rozmery/typové číslo 3200 3000 3100 3300 8100 8300
šírka/výška/hĺbka v cm 197 / 89 / 88 152 / 89 / 88 175 / 89 / 88 175 / 89 / 88 204 / 89 / 88 204 / 89 / 88
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45 45 45
počet miest na sedenie 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 442 330 386 386 446 446
Trend C 462 344 404 404 470 470
Trend D 472 348 412 412 480 480

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160
Funkcia relax - Typ 0019
odklad - Typ 0031
odklad v otomane -Typ 0008
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118 118 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom

čierne plastové

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ: koncový diel 1-
miestny ľavý

koncový diel 1-
miestny pravý

koncový diel 2-
miestny ľavý

koncový diel 2-
miestny pravý otoman ľavý otoman pravý

rozmery/typové číslo 1071 1073 2071 2073 8141 8142
šírka/výška/hĺbka v cm 123 / 89 / 97 123 / 89 / 97 153 / 89 / 97 153 / 89 / 97 78 / 89 / 161 78 / 89 / 161
hĺbka sedenia v cm 55 55 55 55 55 55
výška sedenia v cm 45 45 45 45 45 45
počet miest na sedenie 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n
Basic 272 272 326 326 310 310
Trend C 284 284 342 342 322 322
Trend D 288 288 348 348 330 330

Funkcie
rozklad - Typ 0011
Funkcia relax - Typ 0019
odklad - Typ 0031 70 70
odklad v otomane -Typ 0008 90 90
***) el. zásuvka - Typ 0132 118 118

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom

čierne plastové

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna



Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
ozbobné vankúše za príplatok v rozmeroch 40 x 40 a 45 x 45 cm

Typ: taburetka taburetka s 
odkladom opierka hlavy

rozmery/typové číslo 6020 6038 0504
šírka/výška/hĺbka v cm 58 / 45 / 58 58 / 45 / 58 49 x 16
hĺbka sedenia v cm 58 58
výška sedenia v cm 45 45
počet miest na sedenie 0,50 0,50
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n
Basic 78 88 52
Trend C 82 96 54
Trend D 84 98 56

***) Umiestnenie zásuvky v 5767 a 5768 Typ: Predné bočné podrúčky
***) Miesto zásuvky s typom 5501: 3-miestna pohovka po ext. lakťová opierka (možno montovať až 1 ks.) - uveďte prosím stránky (vľavo / vpravo)
farba zásuvky: strieborná

 

gumové pásy, polyuretánové peny, bavlna

Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna
čierne plastové

rohová sedačka s moderným dizajnom, voliteľná s funkciou spania, Relax, zásuvkou a odkladom
masívne drevené lamely, drevotrieska


