
DUO - úložný prostor 
(2 x š. = cca 91 cm, hl. = cca 56 cm, v. = cca 20 cm)

DONA, IKARUS - úložný prostor 
(š. = cca 124 cm, hl. = cca 57 cm, v. = cca 10 cm)

MANTO

postup při rozkládání: 1

2

3

DUO - B - rozkládací lůžko s úložným prostorem, rovnou 
područkou a zadním rovným čelem

DUO - A - rozkládací lůžko s úložným prostorem, tvarovanou 
područkou a zadním tvarovaným čelem

DUO - B - rozkládací lůžko s úložným prostorem, rovnou 
područkou, zadním rovným čelem a opěrákovými polštáři

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických 
dat, konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou 
nezávazné a vztahují se k termínu tiskové uzávěrky.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy pro 
výrobu čalouněných výrobků.
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ROZKLÁDACÍ
MODELY



KOSTRA - kvalitní kovový rozkládací mechanismus.

SeDáK - vysokoobjemová PUR pěna Duren, polyesterové rouno, potahová látka.

OpěRáK - odlehčená opěráková PUR pěna Duren, polyesterové rouno, potahová látka.

MATRAce - pružinové jádro, 78 x 185 x 12 cm (pro příležitostné spaní).

pOTAhOVé MATeRIálY je možno volit individuálně z aktuálních vzorkovnic. Vybírat lze z jed-
nobarevných i vzorovaných látek a Alcantary.

01 - rozkládací křeslo
87/195/v.44

DUO MANTO

výška ve složeném stavu: cca 88 cm, výš-
ka sedáků ve složeném stavu: cca 47 cm, 
hloubka sedáků ve složeném stavu: cca 
58 cm, výška ložné plochy: cca 44 cm

DONAIKARUS

KOSTRA je z tvrdého bukového dřeva (velká trvanlivost, ale i hmotnost) v kombinaci se smr-
kovým dřevem, DTD, LTD a čalounickou lepenkou.

FUNKce - rozkládací systém je řešen třemi výsuvnými díly dopředu, přičemž prostřední díl 
je opatřen lamelami a úložným prostorem. Část, která vyjíždí poslední je určena pro menší 
zatížení (hlava, ramena). Všechny díly jsou změkčeny velice kvalitní PUR pěnou Duren o různé 
tloušce. Rozkládání je vhodné pro příležitostné spaní.

pOTAhOVé MATeRIálY je možno volit individuálně z aktuálních vzorkovnic. Vybírat lze z jed-
nobarevných i vzorovaných látek, kůže a Alcantary.

KOSTRA je z tvrdého bukového dřeva (velká trvanlivost, ale i hmotnost) v kombinaci se smr-
kovým dřevem, DTD, LTD a čalounickou lepenkou.

FUNKce - rozkládací systém je řešen třemi výsuvnými díly dopředu, přičemž prostřední díl 
je opatřen lamelami a úložným prostorem. Část, která vyjíždí poslední je určena pro menší 
zatížení (hlava, ramena). Všechny díly jsou změkčeny velice kvalitní PUR pěnou Duren o různé 
tloušce. Rozkládání je vhodné pro příležitostné spaní.

pOTAhOVé MATeRIálY je možno volit individuálně z aktuálních vzorkovnic. Vybírat lze 
z jednobarevných i vzorovaných látek, kůže a Alcantary.

KOSTRA - základní rám v kombinaci tvrdého, měkkého dřeva a DTD.

FUNKce - skládá se z vrchní překlopné matrace (PUR pěna Duren - profil)
a spodní pevné matrace (PUR pěna Duren - profi).

pOTAhOVé MATeRIálY je možno volit individuálně z aktuálních vzorkovnic.
Vybírat lze z jednobarevných i vzorovaných látek.
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celková výška ve složeném stavu: cca 
87 cm, výška sedáků ve složeném stavu: 
cca 44 cm, hloubka sedáků ve složeném 
stavu: cca 56 cm, výška ložné plochy: cca 
31 cm

výška sedáků ve složeném stavu: cca 48 
cm, hloubka sedáků ve složeném stavu:
cca 81 cm, výška ložné plochy: cca 36 cm

1300 - 2-křeslo rozkládací
složené 186/84/v.87
rozložené 186/221/v.87

1310 - 1,5-křeslo rozkládací
složené 148/84/v.87
rozložené 148/221/v.87

1100 - 2-křeslo rozkládací
složené 172/84/v.83
rozložené 172/221/v.83

1110 - 1,5-křeslo rozkládací
složené 130/84/v.83
rozložené 130/221/v.83

A - lůžko rozkládací s úložným 
prostorem, tvarovanou pod-
ručkou a zadním tvarovaným 
čelem
(P/L) složené 208/83/v.87

C - lůžko rozkládací s úložným 
prostorem, rovnou područkou 
a zadním tvarovaným čelem
(P/L) složené 199/83/v.87

B - lůžko rozkládací s úložným 
prostorem, rovnou područkou 
a zadním rovným čelem
(P/L) složené 199/83/v.87

D - lůžko rozkládací s úložným 
prostorem, tvarovanou 
područkou a zadním rovným 
čelem
(P/L) složené 208/83/v.87

E - lůžko rozkládací s úložným 
prostorem
(P/L) složené 195/82/v.48

(P/L) - označení dílů, u kterých 
lze volit stranovou orientaci. 
Znázorněné díly jsou P (pravé)

celková výška ve složeném stavu: bez 
opěrákových polštářů cca 70 cm, s nimi 
cca 83 cm, výška sedáků ve složeném 
stavu: cca 44 cm, hloubka sedáků ve 
složeném stavu: cca 52 cm, výška ložné 
plochy: cca 31 cm

šířka / hloubka / výška sedačky
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých 
dílů: ± 25 mm

šířka / hloubka / výška sedačky
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých 
dílů: ± 25 mm

šířka / hloubka / výška lůžka
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých 
dílů: ± 25 mm

šířka / hloubka / výška křesla
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých 
dílů: ± 25 mm

CHARAKTERISTIKA MODELU CHARAKTERISTIKA MODELU CHARAKTERISTIKA MODELU CHARAKTERISTIKA MODELU

DÍLY DÍLYDÍLY (v měřítku 1:100)DÍLY (v měřítku 1:100)


