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 73 cmcelková výška

A (P/L) s dílem 09 ML 
280(292) × 196/ v. 73
(matrace 140 × 197/ v. 15)
   

B (P/L) s dílem 09 ML
278(284) × 196/ v. 73
(matrace 140 × 197/ v. 15)
   

E (P/L) s dílem 09 HL 
280(292) × 196/ v. 73
(matrace 140 × 197/ v. 15)
   

F (P/L) s dílem 09 HL 
278(284) × 196/ v. 73
(matrace 140 × 197/ v. 15)
   

C (P/L) s dílem 09 ML 
300(312) × 196/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)
   

D (P/L) s dílem 09 ML 
298(304) × 196/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)
   

G (P/L) s dílem 09 HL 
300(312) × 196/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)
   

H (P/L) s dílem 09 HL 
298(304) × 196/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)
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Sedací souprava určená k častějšímu spaní s kvalitním rozkládacím 
mechanismem a velmi jednoduchou manipulací. Součástí sedací soupravy 
je pěnová matrace o výšce 15 cm, která je složená z kvalitní PUR pěny
a 2cm vysoké viscoelastické (paměťové) pěny. Boční strany potahu tvoří 
3D textilie pro snadnější odvádění vlhkosti.

Sedák je tvořen vysoce elastickou pěnou, dosedá na čalounické popruhy, 
které jsou součástí rozkládacího mechanismu. 

Agira nabízí dvě varianty hloubky sedáku a můžete vybírat ze dvou 
šířek područek.
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HLOUBKA SEDÁKU 66 CM

HLOUBKA SEDÁKU 74 CM

HLOUBKA SEDÁKU 66 CM HLOUBKA SEDÁKU 66 CM

HLOUBKA SEDÁKU 74 CMHLOUBKA SEDÁKU 74 CM

160 ML – 2,5-křeslo rozkládací
s područkami
208(220*) × 97(210)/ v. 73 
(matrace 160 × 197/ v. 15)

160 HL – 2,5-křeslo rozkládací
s područkami
208(220*) × 105(210)/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)

09 HL (P/L) – 2-křeslo rozkládací
s područkou
175(181*) × 105(210)/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)

09 ML (P/L) – 2-křeslo rozkládací
s područkou
175(181*) × 97(210)/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)

140 ML – 2-křeslo rozkládací
s područkami
188(200*) × 97(210)/ v. 73 
(matrace 140 × 197/ v. 15)

140 HL – 2-křeslo rozkládací
s područkami
188(200*) × 105(210)/ v. 73 
(matrace 140 × 197/ v. 15)

* rozměr se širokou područkou

DÍLY  S ROZKLADEM NA ČASTÉ SPANÍ:

 PEVNÉ DÍLY:

21  (P/L) – lůžko s područkou
a s úložným prostorem 
105(111*) ×196/ v. 73

AGIRA

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortmentu, 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.

DOPLŇKY:

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k použití kvalitního rozkládacího systému,
upozorňujeme na vysokou hmotnost dílů.
Pozor na velikost dílu 41 a 43, nutný je minimální průchod dveřmi 
90 cm a dostatečný prostor před i za dveřmi.

30  (P/L) – lůžko s područkou
a s úložným prostorem 
103 × 204/ v. 73

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

 CH - chránič matrace
140 (160) × 195 cm

Sedací soupravy s kvalitních rozkládacím mechanismem a zónovanou matrací jsou dobrým kompromisním řešením 
do malých bytů. Pro někoho, kdo si z důvodu prostoru nemůže dovolit obojí, jak sedací soupravu pro sezení a lenošení 
přes den, tak postel na spaní, jsou tyto rozkládací mechanismy to nejlepší řešení. I přes bytelnost a pevnost celé konstrukce 
může docházet k projevům, které jsou charakteristické pro kovové mechanismy. Plnohodnotnou postel však tyto 
sedací soupravy nahradit nemohou, kvalitní rošt a matrace v klasické posteli budou vždy zaručovat nejoptimálnější 
variantu spaní.

HLOUBKA SEDÁKU 66 CM

HLOUBKA SEDÁKU 74 CM

10 HL (P/L) – 2,5-křeslo rozkládací
s područkou
195(201*) × 105(210)/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)

10 ML (P/L) – 2,5-křeslo rozkládací
s područkou
195(201*) × 97(210)/ v. 73
(matrace 160 × 197/ v. 15)


