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Luxusný sedací nábytok

SALI

®

NEJDE NÁM LEN O DIZAJN, ALE O KOMFORT, KTORÝ SI MÔŽETE KÚPIŤ ZA DOBRÚ CENU
NEM CSAK A TERVEZÉSRÖL VAN SZÓ, HANEM A KÉNYELEMRÖL, AMIT JÓ ÁRON VÁSÁROLHAT

www.nabytoklcpartners.sk • www.lcpartners.sk

Moderné, komfortné pohovky
Collec
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4
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záruka 200
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®

SALI

SALI
EXKLUZÍV

SALI LUX

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Rozklad AUTOMAT
• Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI
+ PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse
pohovky je úložný priestor • Výška sedacej súpravy je 88/108 cm • Výška sedacej časti je
komfortných 52 cm.

475
eur

13 300
czk

Od

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

241 cm

98
 cm

Rozmer po rozložení
195 x 150 cm

Systém rozkladania DL – aut.

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Rozklad AUTOMAT
• kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI +
PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse
pohovky je úložný priestor • Výška sedacej súpravy je 88/108 cm • Výška sedacej časti je kom-
fortných 52 cm.

450
eur

12 600
czk

Od

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

232 cm

98
 cm

Rozmer po rozložení
195 x 150 cm

Systém rozkladania DL – aut.

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Rozklad AUTOMAT
• kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI
+ PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky
• V korpuse pohovky je úložný priestor • Výška sedacej súpravy je 70/100 cm

460
eur

12 880
czk

Od

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 45 cm

225 cm

10
0 c

m

Rozmer po rozložení
200 x 145 cm

Systém rozkladania DL – aut.

1

2

1. SALI
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz: masz-
szív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A kanapé 
magassága 88/108cm • Az ülőmagasság 52 cm.

2. SALI EXKLUZÍVŠ ÚJ
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a
mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz:
masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási
rendszer található gyapot + rugós mag (matrac) 
a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam biz-
tosítása érdekében • A vázszerkezetben ágynemű-
tartó van • A kanapé magassága 70/100cm.

3. SALI LUX
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz: masz-
szív • Az ülő- és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A kanapé 
magassága 88/108cm • Az ülőmagasság 52 cm.

NOVINKA

3
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Moderne kmfotne pohovky

OĽGA

FIXI – UNI

Hĺbka sedu:
61 cm

Výška sedu:
43 cm

64

95

84

95

Systém rozkladania DELFÍN

Ágyszerkezet DELFIN
rozklad DELFÍN

128
95

rozmer spania
126 x 185

240

24
0

Kreslo s bokmi Kreslo 1 BB Dvojsed 2FBB

128

95

Dvojsed 2BB S – ÚP
(výsuvný kontajner)

10
0

10010

54

Bok P/L Roh – E

Možnosť vyskladania:

SYSTÉMOVÁ ROZKLADACIA SEDACIA SÚPRAVA • Rozklad DELFÍN • Kostra MASÍV + drevotriesková
doska • V sedacej časti je použitý VLNOVEC + MOLITAN T30 •  V chrbtovej časti je použitý silikónový pás
+ molitan T30 • Výška sedacej súpravy je 78/105 cm

UNIVERZÁLNA ROZKLADACIA SEDACIA SÚPRAVA NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Rozklad AUTOMAT • kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je
použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO 
(matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse
pohovky je úložný priestor • Možnosť objednať aj opierky hlavy

599
eur

16 700
czk

Od

Hĺbka sedu: 58 cm

Výška sedu: 43 cm

212 cm

16
3 c

m

Po rozložení
190 x 140 cm

Univerzálny roh P/Ľ

92
 cm

785
eur

21 990
czk

Od

4. OĽGAŠ ÚJ
Elemes, ágyazható ülőgarnitúra • Ágyszerkezet: DELFÍN • Váz: masz-
szív +forgácslap • Az ülőrészben gyapot + T30 szivacs található • A hát-
részben szilikonsáv + T30 szivacs van • Az ülőgarnitúra magassága
78/105 cm

5. FIXI – UNI
Univerzális, ágyazható ülőgarnitúra mindennapi alvásra • Ágy-
szerkezet: AUTOMAT • Váz: masszív • Az ülő-és hátrészben kettős 
rugózási rendszer található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében • A vázszerke-
zetben ágyneműtartó van • Fejtámlák igény szerint hozzárendel-
hetők.

’ ’

NOVINKA

Systém rozkladania DELFÍN

Ágyszerkezet DELFIN

4

5FIXI – UNI
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®

LUKÁŠ

UNIVERZÁLNA SYSTÉMOVÁ ROZKLADACIA SEDACIA SÚPRAVA NA KAŽDODENNÉ SPA-
NIE • Rozklad AUTOMAT • kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého
pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú ži-
votnosť pohovky • V korpuse pohovky je úložný priestor

599
eur

16 700
czk

Od

Hĺbka sedu: 58 cm

Výška sedu: 43 cm

Systém rozkladania DL – aut.

Univerzálny roh P/Ľ

140

10
0

Dvojsed 2FBB

140

10
0

Dvojsed 2BB S – ÚP
(výsuvný kontajner)

7

62

Bok P/L

70

15
1

Longchair LL/LP

rozmer spania
148 x 209

224
15

1

Rohový variant

ĽUBKA

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Rozklad
KLIK-KLAK • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého
pruženia na VLNOVEC+ STUDNÁ PENA • V korpuse pohovky je úložný priestor •
Výška sedacej súpravy je 90 cm

460
eur

12 880
czk

Od Hĺbka sedu: 51 cm

Výška sedu: 43 cm

210 cm

94
 cm

Rozmer po rozložení
120 x 210 cm

Systém rozkladania KLIK-KLAK

Ágyszerkezet KLIK-KLAK

RAFAEL
bez čela/s čelom

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POSTEĽ S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Polohovateľná hlava + polohovateľné nohy • Kostra MASÍV + DTD • Na spanie je 
použité pružinové jadro • Nohy – buk  • V korpuse pohovky je úložný priestor • Plocha na
spanie 202 x 92 cm. 

205
eur

5 750
czk

Cena Rafael bez čela od

Výška sedu: 51 cm

212 cm

92
 cm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

202 cm

92
 cmBez čelaZ čelom

6

7

6. LUKÁŠ ÚJ
Univerzális, elemes, ágyazható ülőgarnitúra
mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz:
masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási
rendszer található gyapot + rugós mag (matrac) 
a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam biz-
tosítása érdekében • A vázszerkezetben ágynemű-
tartó van 

7. ĽUBKAŠ ÚJ
Exkluzív, ágyazható kanapé mindennapi
alvásra • Az ülő-és hátrészben kettős rugó-
zási rendszer található gyapot + hideg hab-
szivacs  • A vázszerkezetben ágyneműtartó
van • A kanapé magassága 90 cm.

8. RAFAEL ÚJ
Exkluzív, ágyazható ágy ágyneműtartó-
val, mindennapi alvásra • A fejrész + lábak
állíthatóak - Váz: masszív + DTD • Az alvó-
részben rugós mag található • Lábak: bükk •
A vázszerkezetben ágynemútartó van • Az
alvórész méretei 202x92 cm.

8
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VLADO

495
eur

13 800
czk

Od

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Roz-
klad AUTOMAT • Kostra MASÍV, v sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvo-
jitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je úložný pries-
tor • Výška sedacej súpravy je 88 cm • Výška sedacej časti je komfortných 52 cm.

232 cm

98
 cm

Rozmer po rozložení
195 x 150 cm

Systém rozkladania DL – aut.
Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

Luxusný sedací nábytok

AFRODITA

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ 
SPANIE • Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej
časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ
JADRO (matrac) pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky 
• V korpuse pohovky je úložný priestor

385
eur

10 700
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 60 cm

Výška sedu: 43 cm

206 cm

10
0 c

m

Rozmer po rozložení
206 x 148 cm

Systém rozkladania DL – aut.

ANGELA

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Roz-
klad AUTOMAT • Kostra MASÍV, v sedacej a chrbtovej časti je použitý systém
dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je úložný priestorr
• Výška sedacej súpravy je 83 cm • Výška sedacej časti je komfortných 52 cm.

525
eur

14 700
czk

Od
Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm
215 cm

10
1 c

m

Rozmer po rozložení
195 x 155 cm

Systém rozkladania DL – aut.

9

10

9. VLADO
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz: masz-
szív • Az ülő- és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A kanapé 
magassága 88 cm • Az ülőrész magassága 52 cm.

10. AFRODITA
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a
mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT 
• Váz: masszív • Az ülő- és hátrészben kettős rugó-
zási rendszer található gyapot + rugós mag (mat-
rac) a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettar-
tam biztosítása érdekében • A vázszerkezetben
ágyneműtartó van.

11. ANGELA
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz: masz-
szív • Az ülő- és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A kanapé 
magassága 83cm • Az ülőmagasság 52 cm.

11
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ZEUS

MODERNÁ, KOMFORTNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDO-
DENNÉ SPANIE • Rozklad AUTOMAT • V sedacej a chrbtovej časti je
použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO
(matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť • V korpuse je
úložný priestor

399
eur

11 200
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 57 cm

Výška sedu: 43 cm

197 cm

97
 cm

Rozmer po rozložení
197 x 143 cm

Systém rozkladania DL – aut.

POSEIDON

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE •
Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý
systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre
komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je
úložný priestor

405
eur

11 300
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 57 cm

Výška sedu: 43 cm

197 cm

97
 cm

Rozmer po rozložení
197 x 143 cm

Systém rozkladania DL – aut.

LERI

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použ-
itý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac)
pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky 
je úložný priestor

385
eur

10 700
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 57 cm

Výška sedu: 44 cm

197 cm

97
 cm

Rozmer po rozložení
197 x 143 cm

Systém rozkladania DL – aut.

12. POSEIDON
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel 
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT
• Váz: masszív • Az ülő- és hátrészben kettős rugó-
zási rendszer található gyapot + rugós mag (mat-
rac) a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettar-
tam biztosítása érdekében • A vázszerkezetben
ágyneműtartó van.

13. LERI
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTO-
MAT • Váz: masszív • Az ülő- és hátrészben ket-
tős rugózási rendszer található gyapot + rugós
mag (matrac) a kényelmes ülés, alvás és a hosz-
szú élettartam biztosítása érdekében • A váz-
szerkezetben ágyneműtartó van.

14. ZEUS
Divatos, kényelmes ágyazható kanapé, min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT - Az
ülő- és hátrészben kettős rugózási rendszer talál-
ható gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása ér-
dekében - A vázszerkezetben ágyneműtartó van. 

12

13

14
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Luxusný sedací nábytok

TITAN

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý
systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre
komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky
je úložný priestor

ATÉNA

APOLÓN

399
eur

11 200
czk

Od

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použ-
itý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac)
pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je
úložný priestor • V operadlovej časti je použitý granulát + silikónová výplň.

460
eur

12 800
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 66 cm

Výška sedu: 43 cm

460
eur

12 800
czk

Od

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad AUTOMAT • Kostra MASÍV, v sedacej a chrbtovej časti je použitý sys-
tém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre kom-
fortné sedenie, spanie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je
úložný priestor • V operadlovej časti je použitý granulát + silikónová výplň.

Hĺbka sedu
(po vankúš): 60 cm

Výška sedu: 43 cm

Hĺbka sedu
(po vankúš): 57 cm

Výška sedu: 43 cm

214 cm

10
6 c

m

Rozmer po rozložení
214 x 155 cm

197 cm

97
 cm

Rozmer po rozložení
197 x 143 cm

242 cm

10
0 c

m

Rozmer po rozložení
200 x 143 cm

Systém rozkladania DL – aut.

Systém rozkladania DL – aut.

Systém rozkladania DL – aut.

15. ATÉNA
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz:
masszív • Az ülő- és hátrészben kettős rugózási rend-
szer található gyapot + rugós mag (matrac) a kényel-
mes ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása
érdekében • A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A
támlák granulátumot+szilikontölteléket tartalmaznak

16. TITAN
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTO-
MAT • Váz: masszív • Az ülő- és hátrészben 
kettős rugózási rendszer található gyapot +
rugós mag (matrac) a kényelmes ülés, alvás 
és a hosszú élettartam biztosítása érdekében 
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van

17. APOLÓN
Exkluzív, ágyazható kanapé, mely megfelel a min-
dennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT • Váz: masz-
szív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdeké-
ben • A vázszerkezetben ágyneműtartó van • A tá-
mlák granulátumot + szilikontölteléket tartalmaznak

15

16

17
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MARTINA

MODERNÁ, KOMFORTNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Rozklad AUTOMAT • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém
dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie, spanie a dlhú životnosť • V korpuse je úložný priestor • Výška seda-
cej súpravy je 88 cm • Výška sedacej časti je komfortných 52 cm.

395
eur

11 100
czk

Od

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

195 cm

98
 cm

Rozmer po rozložení
195 x 150 cm

Systém rozkladania DL – aut.

®

NIKA

395
eur

11 100
czk

Od

MODERNÁ, KOMFORTNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Rozklad AUTOMAT • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém
dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie, spanie a dlhú životnosť • V korpuse je úložný priestor • Výška seda-
cej súpravy je 88 cm • Výška sedacej časti je komfortných 52 cm.

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

195 cm

98
 cm

Rozmer po rozložení
195 x 150 cm

Systém rozkladania DL – aut.

HERAKLES

460
eur

12 800
czk

Od

MODERNÁ, KOMFORTNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad AUTOMAT • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na
VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie, spanie a dlhú životnosť
• V korpuse je úložnýpriestor

Hĺbka sedu
(po vankúš): 57 cm

Výška sedu: 43 cm197 cm

97
 cm

Rozmer po rozložení
197 x 143 cm

Systém rozkladania DL – aut.

18. HERAKLES
Divatos, kényelmes, ágyazható kanapé, mely
megfelel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet
AUTOMAT • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási
rendszer található gyapot + rugós mag (matrac)
a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam 
biztosítása érdekében • A vázszerkezetben ágy-
neműtartó van 

19. MARTINA
Divatos, kényelmes, ágyazható kanapé, mely meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT
•  Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rendszer talál-
ható gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes ülés,
alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében 
•  A vázszerkezetben ágyneműtartó van •  A kanapé
magassága 88 cm •  Az ülőrész magassága 52 cm

20. NIKA
Divatos, kényelmes, ágyazható kanapé, mely meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT
•  Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rendszer talál-
ható gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes ülés,
alvás és a hosszú élettartam biztosítása érdekében 
•  A vázszerkezetben ágyneműtartó van •  A kanapé
magassága 88 cm •  Az ülőrész magassága 52 cm

18

19

20
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Luxusný sedací nábytok

LUCIA

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Roz-
klad AUTOMAT • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém
dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie a dlhú životnosť pohovky • V korpuse pohovky je úložný priestor
• Výška sedacej súpravy je 83 cm • Výška sedacej časti je komfortných 52 cm.

Systém rozkladania DL – aut.

525
eur

14 700
czk

Od

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 52 cm

226 cm

10
3 c

m

Rozmer po rozložení
195 x 155 cm

NATALIA

EXKLUZÍVNA, MODERNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad Click - clack • V korpuse je úložný priestor • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbto-
vej časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO 
(matrac) pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky • Výška sedacej súpravy
je 94 cm • Výška sedacej časti je komfortných 49 cm • Drevené nožičky – výška 19 cm.

Hĺbka sedu: 55 cm

Výška sedu: 49 cm

222 cm

92
 cm

Rozmer po rozložení
190 x 114 cm

525
eur

14 700
czk

Systém rozkladania KLIK-KLAK

JÚLIA

EXKLUZÍVNA, MODERNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Rozklad DL automat • V korpuse je úložný priestor • Kostra MASÍV
• V sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI
+ PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky
• V operadlovej časti je použitý granulát + silikónová výplň • Nohy – chróm

Hĺbka sedu: 63 cm

Výška sedu: 43 cm

206 cm

10
3 c

m
Rozmer po rozložení

197 x 143 cm

405
eur

11 350
czk

Systém rozkladania DL – aut.

21. JÚLIA
Exkluzív, divatos, ágyazható kanapé mely  meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet DL au-
tomat • A vázszerkezetben ágyneműtartó van • Váz:
masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rend-
szer található gyapot + rugós mag (matrac) a ké-
nyelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása
érdekében • A támlák granulátumot +szilikontölte-
léket tartalmaznak • Lábak: króm.

22. NATÁLIA
Exkluzív, divatos, ágyazható kanapé mely  meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet Clik-clak
• A vázszerkezetben ágyneműtartó van • Váz: masz-
szív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási rendszer
található gyapot + rugós mag (matrac) a kényelmes
ülés, alvás és a hosszú élettartam biztosítása érde-
kében • A kanapé magassága 94 cm • Az ülőrész
magassága 49 cm • Fa lábak • magassága 19 cm

23. LUCIA
Exkluzív, ágyazható kanapé mely  megfelel a
mindennapi alvásra • Ágyszerkezet AUTOMAT -
Váz: masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugó-
zási rendszer található gyapot + rugós mag (mat-
rac) a kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettar-
tam biztosítása érdekében • A vázszerkezetben
ágyneműtartó van • A kanapé magassága 
83 cm • Az ülőrész magassága 52 cm.

21

22

23
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BAKCHUS

MIDAS

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Rozklad AUTO-
MAT • Kostra MASÍV, v sedacej a chrbtovej časti je použitý systém dvojitého pruženia na
VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné sedenie a dlhú životnosť pohovky
• V korpuse pohovky je úložný priestor  • V operadlovej časti je použitý granulát + silikónová
výplň • Nohy – chróm

460
eur

12 800
czk

Od

Hĺbka sedu
(po vankúš): 60 cm

Výška sedu: 43 cm

EXKLUZÍVNA, MODERNÁ ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Roz-
klad DL automat • V korpuse je úložný priestor • Kostra MASÍV • V sedacej a chrbtovej časti je
použitý systém dvojitého pruženia na VLNOVCI + PRUŽINOVÉ JADRO (matrac) pre komfortné
sedenie a dlhú životnosť pohovky • V operadlovej časti je použitý granulát + silikónová výplň
• Nohy – chróm

Hĺbka sedu
(po vankúš): 60 cm

Výška sedu: 43 cm

213 cm

10
0 c

m

Rozmer po rozložení
200 x 143 cm

252 cm

10
0 c

m

Rozmer po rozložení
200 x 143 cm

555
eur

15 500
czk

Systém rozkladania DL – aut.

Systém rozkladania DL – aut.

KLASIK

TABURET S ÚLOŽNÝM
PRIESTOROM
• Výška 44 cm
Rozmery taburetov:
• 33 x 33 cm • 43 x 43 cm
• 53 x 53 cm • 63 x 63 cm

NATALIA MUŠĽA

UNIVERZÁLNE KRESLO
• Výška sedu 49 cm
• Hĺbka sedu 55 cm
• Nohy – drevo

UNIVERZÁLNE KRESLO
• Výška sedu 43 cm
• Hĺbka sedu 50 cm
• Nohy – kov

255
eur

7 150
czk

Od
199
eur

5 580
czk

Od

EUGEN – taburet

TABURET
• Výška sedu 40 cm
Rozmer taburetu:
• 40 x 40 cm
• Nohy – drevo

24. MIDAS
Exkluzív, divatos, ágyazható kanapé mely  meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet DL au-
tomat • A vázszerkezetben ágyneműtartó van • Váz:
masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási
rendszer található gyapot + rugós mag (matrac) a
kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam biz-
tosítása érdekében • A támlák granulátumot +szili-
kontölteléket tartalmaznak • Lábak: króm.

25. BAKCHUS
Exkluzív, divatos, ágyazható kanapé mely  meg-
felel a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet DL au-
tomat • A vázszerkezetben ágyneműtartó van • Váz:
masszív • Az ülő-és hátrészben kettős rugózási
rendszer található gyapot + rugós mag (matrac) a
kényelmes ülés, alvás és a hosszú élettartam biz-
tosítása érdekében • A támlák granulátumot +szili-
kontölteléket tartalmaznak • Lábak: króm

26. KLASIK, NATÁLIA, EUGEN, MUŠĽA
KLASIK - Taburé rakodótérrel
NATÁLIA - Univerzális karosszék
EUGEN - Taburé
MUŠĽA - Univerzális karosszék

24

25

26
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Luxusný sedací nábytok

ANASTÁZIA

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad SEDALIFT • Kostra BUK + PREGLEJKA • V sedacej časti je použitý
VLNOVEC + STUDENÁ PENA, v chrbtovej časti je silikónová výplň • Nohy
drevo – 11 cm • V korpuse pohovky nie je úložný priestor • Výška sedacej
súpravy je 97 cm

LILIANA

171

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE
• Rozklad SEDALIFT • Kostra BUK + PREGLEJKA • V sedacej časti je použitý
VLNOVEC + STUDENÁ PENA, v chrbtovej časti je silikónová výplň • Nohy
drevo – 11 cm • V korpuse pohovky nie je úložný priestor • Výška sedacej
súpravy je 97 cm

216

460
eur

12 880
czk

Cena 3sed bez rozkladu od

194

188 x 122

152

380
eur

10 650
czk

3-sed s bokmi

Kreslo s bokmi 2-sed s bokmi 2,5-sed s bokmi 3-sed s bokmi

2 F s bokmi

Hĺbka sedu:
56 cm

Výška sedu:
47 cm

Hĺbka sedu:
56 cm

Výška sedu:
47 cm

IRENA

72 152 171

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ
SPANIE • Rozklad SEDALIFT • Kostra BUK + PREGLEJKA • V seda-
cej časti je použitý VLNOVEC + STUDENÁ PENA, v chrbtovej časti
je silikónová výplň • Nohy drevo – 11 cm • V korpuse pohovky nie
je úložný priestor • Výška sedacej súpravy je 97 cm

194

188 x 122

152

188 x 162

194

420
eur

11 760
czk

Kreslo s bokmi 2-sed s bokmi 2,5-sed s bokmi3-sed s bokmi

2,5 F s bokmi

3 F s bokmi

2 F s bokmi

Hĺbka sedu:
56 cm

Výška sedu:
47 cm

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

188 x 142

171

27. ANASTÁZIA ÚJ
Exkluzív,  ágyazható kanapé mely  megfelel
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet SEDA-
LIFT • Váz: bükk+funérlemez • Az ülőrészben
gyapot + hideg habszivacs van, a hátrészben
szilikontöltelék • Lábak: fa -11 cm • A vázszer-
kezetben ágyneműtartó van • A kanapé ma-
gassága 97 cm.

28. IRENA ÚJ
Exkluzív,  ágyazható kanapé mely  megfelel
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet SEDA-
LIFT • Váz: bükk+funérlemez • Az ülőrészben
gyapot + hideg habszivacs van, a hátrészben
szilikontöltelék • Lábak: fa -11 cm • A vázszer-
kezetben ágyneműtartó van • A kanapé ma-
gassága 97 cm

29. LILIANA ÚJ
Exkluzív,  ágyazható kanapé mely  megfelel
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet SEDA-
LIFT • Váz: bükk+funérlemez • Az ülőrészben
gyapot + hideg habszivacs van, a hátrészben
szilikontöltelék • Lábak: fa -11 cm • A vázszer-
kezetben ágyneműtartó van • A kanapé ma-
gassága 97 cm.

27

28

29

Cena 2,5sed bez rozkladu od

Cena 2sed bez rozkladu od

72 152

188 x 142

195

188 x 162

216

188 x 122

175
2 F s bokmi 2,5 F s bokmi 3 F s bokmi

195

Kreslo s bokmi 2-sed s bokmi 2,5-sed s bokmi

96 175

188 x 142

171

2,5 F s bokmi 3 F s bokmi

188 x 162

194
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VERONIKA

545
eur

15 250
czk

Od

162 200

Kreslo s bokmi 2-sed s bokmi 3-sed s bokmi

KOMFORTNÁ EXKLUZÍVNA POHOVKA • Kostra BUK + PREGLEJKA • V sedacej časti je použitý
VLNOVEC + STUDENÁ PENA, v chrbtovej časti je silikónová výplň • Buková drevená podnož (rám)
s nožičkami – 11 cm • Možnosť výberu viacerých farebných odtieňov dreva na podnoži • Výška
sedacej súpravy je 77/97 cm

Hĺbka sedu:
53 cm

Výška sedu:
47 cm

Všetky rozmery sú uvádzané v cm. Popis výrobkov a farby sú len informatívneho charakteru. Na výrobky je ochranná známka. Rozmery sedacích súprav sú v tolerancii do + – 5 cm. 4-ročná záruka 
sa vzťahuje na kostru sedacej súpravy pri bežnom používaní. Nevzťahuje sa na nešetrné zaobchádzanie (podrobnejšie informácie v záručnom liste).
Minden méret cm-ben van megadva. A termékek jellemzése és színe csak informálló jellegű. A termékék saját márkával vannak ellátva. Az ülőgarnitűrák méretei 5 cm-s toleranciával bírhatnak. A meg-
felelő használat esetén 4 éves jótállás vonatkozik az ülőgarnitúra vázszerkezetére. Nem érvényes viszont a kíméletlen használat esetén (alaposabb információk a jótállásban olvashatók).

www.facebook.com/LCpartnersnabytok
info@lcmarket.sk

®

www.nabytoklcpartners.sk • www.lcpartners.sk

LOLA

194

EXKLUZÍVNA ROZKLADACIA POHOVKA NA KAŽDODENNÉ SPANIE • Roz-
klad SEDALIFT • Kostra BUK + PREGLEJKA • V sedacej časti je použitý VLNOVEC
+ STUDENÁ PENA, v chrbtovej časti je silikónová výplň • Nohy drevo – 11 cm 
• V korpuse pohovky nie je úložný priestor • Výška sedacej súpravy je 97 cm

152

188 x 122

152

460
eur

12 880
czk

Kreslo s bokmi 2-sed s bokmi 2,5-sed s bokmi 3-sed s bokmi

2 F s bokmi

Hĺbka sedu:
56 cm

Výška sedu:
47 cm

INGRID
KOMFORTNÉ, RELAXAČ-
NÉ KRESLO • Drevené no-
žičky – výška 6 cm, výška
kresla 108 cm (dekoračný
vankúš nie je v cene)
• Výška sedu 44 cm

239
eur

6 690
czk

Od

TULIPÁN EUGEN

270
eur

7 560
czk

Od
239

eur
6 690

czk
Od

KOMFORTNÉ, RELAXAČ-
NÉ KRESLO • Drevené no-
žičky – výška 32 cm, výška
kresla 108 cm (dekoračný
vankúš nie je v cene)
• Výška sedu 43 cm
• Šírka kresla 86 cm

KOMFORTNÉ, RELAXAČ-
NÉ KRESLO • Drevené no-
žičky – výška 13 cm, výška
kresla 104 cm (dekoračný
vankúš nie je v cene)
• Výška sedu 38 cm
• Šírka kresla 88 cm

NOVINKA

NOVINKA

30. LOLA ÚJ
Exkluzív,  ágyazható kanapé mely  megfelel 
a mindennapi alvásra • Ágyszerkezet SEDALIFT
• Váz: bükk+funérlemez • Az ülőrészben  gyapot +
hideg habszivacs van, a hátrészben szilikontölte-
lék • Lábak: fa –11 cm • A vázszerkezetben ágy-
neműtartó van • A kanapé magassága 97 cm

31. VERONIKA ÚJ
Kényelmes, exkluzív kanapé • Váz: bükk +
funérlemez • Az ülőrészben  gyapot + hideg
habszivacs van, a hátrészben szilikontölte-
lék • Bükkfából készült keret lábakkal – 11
cm  • A fa rész többféle színárnyalatban ren-
delhető • A kanapé magassága 77/97 cm

32. INGRID, TULIPÁN, EUGEN
Kényelmes, relax karosszék.
INGRID – Ülőmagasság: 44 cm
TULIPÁN – Ülőmagasság: 43 cm
EUGEN – Ülőmagasság: 38 cm

30

31

32

Cena 3sed bez rozkladu od

92

72 171

188 x 142

171

2,5 F s bokmi 3 F s bokmi

188 x 162

194
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