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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
Představte si péřové polštáře. Představte si, že jste v objetí pohodlí. A nakonec nechejte své představy, 
aby se staly skutečností. Opravdový požitek z odpočinku Vám nabízí velice měkká polštářová sedací 
souprava KERY.  Měkkost a pohodlí je podtrženo možností přizpůsobit si sedací soupravu vlastním 
představám. Jednotlivé díly lze variabilně skládat do sestav. Polštáře doplnit o doplňky jakými jsou 
válečky pro změnu hloubky sedu nebo opěrky hlavy integrované do zad sedací soupravy, které 
vám zvýší opěrák.

ROZMĚRY

KOnSTRUKCE

DÍLY:VYBRANÉ SESTAVY:

výška 64 cm bez polštáře
cca 85 cm s opěrkou

hloubka sedáku 87 cm bez polštáře
výška sedáku 42 cm

výška područky 47 cm - nižší područka
64 cm - vyšší područka

šířka područky 25 cm

01. Potahový materiál
02. Polyesterové rouno
03. Studená PUR pěna 

Duren
04. Separační vrstva
05. Závěsné kování
06. Pružinové vlnovce
07. PUR pěna DUREn
08. Komorový polštář 

(kachní peří + 
tyčinky PUR)

výška
bez polštáře

výška sedáku

výška s opěrkou
hlavy

hloubka sedáku 
bez polštáře

nižší područka

vyšší područka

A
268/172/v.85

C
318/172/v.85

E
284/259/v.85

G
195/284/v.85

B
297/172/v.85

J
255/259/v.85

F
305/195/v.85

H
255/284/v.85

06.P 17.L 09.P 17.L

12.P 17.L

09.P 16

14.L

12.P 16

03.L

03.P 16

09.L

06.P 16

09.L

06.P 16

14.L

01 - otočné křeslo
76/78/v.80

02 - křeslo bez područek
70/100/v.85

03 - křeslo s područkou
(P/L) 95/100/v.85

04 - křeslo s područkami
120/100/v.85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 - rohové 
křeslo
100/100/v.85

17 - lůžko
s područkou
(P/L) 
113/172/v.85

20 - úložný prostor
k dílu 05, 06, 07, 08, 09, 10

30 - taburet
70/57/v.42

31 - taburet
120/70/v.42

32 - taburet
100/100/v.39

K04 - odkladní 
stolek (dýha / nerez)
40/40/v.60

D02 - nerezový 
tác (široká 
područka)
25/40/v.8

L  - polštář 60 x 60 cm
M  - polštář 50 x 50 cm
S  - polštář 40 x 40 cm

PKA - polštář 
Kery
67 x 67 cm

PKAV - polštář Kery 
s válečkem
67 x 67 cm

D04 - nerezový 
tác k dílu 30, 31
71/40/v.8
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DOPORUČEnÉ PODnOŽÍ

KH5 - mat RO/a - třešeň
RO/b - olše
RO/c - přírodní
RO/d - wengé

KERY

DOPLŇKY:

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

(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

21 - vysoká područka
v.64

OPĚRKY HLAVY:

Do vybraných dílů lze umístit opěrku hlavy, jejíž 
umístění není možné později měnit. Opěrka je 
výškově stavitelná a polohovatelná. Počet a roz-
měr těchto prvků je závislý na velikosti zvolené-
ho 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

(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 51 - univerzální 

taburet kruhový 
(Ø 100, plast, kluzáky)

T  - polštář 60 x 35 cm
U  - polštář 50 x 30 cm


