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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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ChARAKTERISTIKA MODELU

ROZMĚRY

KOnSTRUKCE

DÍLY:VYBRANÉ SESTAVY:

01. Potahový materiál
02. Polyesterové rouno
03. Odlehčená studená 

PUR pěna
04. Pružinové vlnovce
05. Spirálové bonelové 

pružiny
06. PUR pěna DUREn
07. Dřevěná kostra

DOPORUČEné PODnOŽÍ

hébé je šperk pro Váš obývací pokoj. Opticky nízká sedací souprava Vám díky polohovacímu 
systému skrytém v podhlavníkové části poskytne maximální pohodlí při opření, aniž by zatížila 
prostor. Díky tomuto mechanismu již nemusíte dělat kompromisy mezi pohodlnou a vzdušnou 
sedací soupravou. není náhodou, že tento model získal svůj název dle bohyně věčné mladosti. 
Ladné křivky sedací soupravy evokují bezstarostnost mládí a skvěle se budou vyjímat v interiérech 
zařizovaných s láskou k designu.

výška 75 – 91 cm s opěrkou
hloubka sedáku 57 cm
celková hloubka 102 cm

výška sedáku 40 cm
výška područky 58 cm
šířka područky 25 cm
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KH2 - lesk
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A
(P/L) 265/225/v.75-91

C
(P/L) 301/200/v.75-91

E
(P/L) 265/195/v.75-91

G
(P/L) 301/200  /v.75-91

F
(P/L) 271/200/v.75-91

D
(P/L) 261/160/v.75-91

B
265/265/v.75-91

hébé
DÍLY A DOPLňKY (v měřítku 1:100)SESTAVY (v měřítku 1:100)

01 – křeslo 
bez područek
70/102/v.75-91

21 – element XL
(P/L) 136/200/v.75-91

10 – element X
(P/L) 106/200/v.75-91

02 – křeslo 
s područkou
(P/L) 95/102/v.75-91

14 – lůžko 
s područkou
(P/L) 96/160/v.75-91

12 – rohové 
křeslo
100/100/v.75-91

15 – koncový 
element
(P/L) 125/102/v.75-91

20 – taburet
120/70/v.42

18 – taburet
70/57/v.42

20/ÚP – taburet 
s úložným prostorem
120/70/v.42

04, 05, 06/R 
rozkládací

ložná plocha
128/190/v.44

03 – křeslo 
s područkami
120/102/v.75-91

04 – 2-křeslo 
bez područek
140/102/v.75-91

07 – 2,5-křeslo 
bez područek
170/102/v.75-91

04/R – 2-křeslo 
bez područek
rozkládací
145/102/v.75-91

05 – 2-křeslo 
s područkou
(P/L) 165/102/v.75-91

08 – 2,5-křeslo 
s područkou
(P/L) 195/102/v.75-91

09 – 2,5-křeslo 
s područkami
220/102/v.75-91

05/R – 2-křeslo 
s područkou
rozkládací
(P/L) 170/102/v.75-91

06 – 2-křeslo 
s područkami
190/102/v.75-91

06/R – 2-křeslo 
s područkami 
rozkládací
195/102/v.75-91

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

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

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

šířka / hloubka / výška dílu
Tolerance rozměrů uvedených 
u jednotlivých dílů: ± 25 mm
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LH2 - lesk


