
KERY          

ROZMĚRY:

SESTAVY:

J (P/L)
255 × 259/ v. 85 

H (P/L)
255 × 284/ v. 85 

B (P/L)
297 × 172/ v. 85

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé).
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm

výška sedáku

výška

hloubka sedáku

64 cm bez polštáře

cca 85 cm s opěrkou hlavy

87 cm bez poltáře

42 cm 

výška područky 

šířka područky

47 cm - nižší područka

64 cm -vyšší područka

 25 cm 

výška vyšší područky

šířka

područky

hloubka sedáku

bez polštáře

výška bez polštáře

výška s opěrkou hlavy

výška nižší područky
výška sedáku

17.L09.P

09.L

1606.P06.P 16

14.L

Sedací souprava Kery ma hlubový sed, který nutí k pololehu. Komfortní
odpočinek umocňují volné polštáře, které obsahují směs kachního pěří
a PUR pěny.

Sedáky z PUR pěny jsou volně ložené, oporu jim tvoří pružinové vlnovce.
    



KERY

Veškeré údaje týkající se rozsahu sor�mentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazné a vztahují se k termínu �skové uzávěrky.

Výrobce si vyžaduje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy
pro výrobu čalouněných výrobků.

STANDARDNÍ PODNOŽÍ:

OPĚRKY HLAVY:

OPĚRÁKOVÉ POLŠTÁŘE:

DÍLY:

70 × 100/ v.  85 95 × 100/ v.  85 
s područkou 
03 (P/L) – křeslo 02 – křeslo 

bez područek 

180 × 100/ v.  85 
s područkami
07 – 2-křeslo

159 × 100/ v.  85 
područek
08 – 2,5-křeslo bez

184 × 100/ v.  85 
s područkou
09 (P/L) – 2,5-křeslo 

205 × 100/ v.  85 
s područkou
12 (P/L) – 3-křeslo 

113 × 172/ v.  85 
s područkou
17 (P/L) – lůžko 20 (P/L) – úložný prostor

k dílu 05, 06, 07, 08, 09, 10

PKA – polštář Kery
67 × 67 cm 

PKAV – polštář Kery
s válečkem 
67 × 67 cm 

21 – vysoká područka
v.  64 

230 × 100/ v.  85 
s područkami
13 – 3-křeslo  

209 × 100/ v.  85 
s područkami 
10 – 2,5-křeslo 

04 – křeslo
s područkami
120 × 100/ v.  85 

05 – 2-křeslo
bez područek 
130 × 100/ v.  85 

06 (P/L) – 2-křeslo 
s područkou 
155 × 100/ v.  85 

11 – 3-křeslo
bez područek
180 × 100/ v.  85 

14 (P/L) – 2,5-křeslo 
koncové
159 × 100/ v.  85

30 – taburet 
70 × 57/ v.  42

31 – taburet 
120 × 70/ v.  42

32 – taburet 
100 × 100/ v.  42

 (P/L)- označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. 
Znázorněné díly jsou P (pravé). 
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm.

šířka / hloubka / výška dílu

POZOR: minimální průchodnost  dveřmi 79 cm, dostatečný prostor před i za dveřmi.

16 – rohové křeslo 
100 × 100/ v.  85

15 (P/L) – 2,5-křeslo 
s područkou koncové
184 × 100/ v.  85

Do vybraných dílů lze umístit opěrku hlavy, jejíž 
umístění není možné později měnit. Opěrka je výškově 
stavitelná a polohovatelná. Počet a rozměr  těchto 
prvků je závislý na velikosti zvoleného dílu sedací 
soupravy a je neměnný. Výjimku tvoří díl 16, u kterého 
je možné volit mezi jednou, nebo dvěma opěrkami.

díly opěrka hlavy počet
02, 03, 04 OPH60       (š. 60 cm) 1 ks
05, 06, 07 OPH120     (š. 120 cm)   1 ks
08, 09, 10 OPH70       (š. 70 cm) 2 ks
11, 12, 13, 16 OPH80       (š. 80 cm) 2 ks
16, 17 OPH80       (š. 80 cm) 1 ks
14, 15 OPH88       (š. 88 cm) 1 ks

KH5 - chrom
výška 4 cm

RO/c  (přírodní)
RO/d  (wengé)
RO/e  (ořech)
výška 4 cm  

s opěrkou hlavy bez opěrky hlavy


