
 

 

Rozkládací sedací souprava                            
BRIO ROHOVÁ 

 

 

Základní specifikace produktu: 

 

 rozkládací sedací souprava PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ  

 varianta pravý nebo levý roh (určuje se vždy z čelního pohledu) 

 rohový díl s úložným prostorem 165 x 80 cm 

 dobře ovladatelný mechanismus s lamelovým roštem  

 šířka sedací soupravy v rozměrech 140 cm – sedák a opěrka nedělená, rovná  

 šířka sedací soupravy v  rozměrech 160 cm a 180 cm – sedák a opěrka dělená 

 kvalitní pěnová matrace s jádrem PURT35, výšky 16 cm a délky 200 cm, potah matrace 

Purotex 

 volba područek 15 cm nebo 25 cm 

 dřevěné nožičky typu 1D buk přírodní v ceně 

 zvýrazněný šev 

 matrace v sed. soupravě je vždy o 20cm užší než sedáky, a to z  důvodu konstrukce 

lamelového roštu 

 potahové látky Luna, Loft, Mystic a Color Shape 

 obchodní záruka: sedací souprava BRIO ROHOVÁ – 3 roky 

 obchodní záruka: matrace – 2 roky 

 

Ceny sedací soupravy BRIO ROHOVÁ jsou včetně DPH 

 

Šířka sedáku/Šířka matrace Luna/Loft Mystic/Color Shape 

         140      /       120 63.020 Kč 74.291 Kč 

         160      /       140 63.825 Kč 75.671 Kč 

         180      /       160 64.515 Kč 76.706 Kč 



 

 

Typy a ceny nožiček: základní provedení dřeva – buk přírodní,                           

uvedená cena za 1 ks MOC vč. DPH 

 

 

Buk 1D Buk 2D  Buk 3D Chrom 5K Chrom 6K 

 
 

 
 

 

dxšxv dxšxv prxv dxšxv prxv 

v ceně 

12x5x6 

22x5x6 

11x11x6  362 Kč 

6x6   92 Kč 

12x5x6  489 Kč 

6x6   201 Kč 

21x21x6  362 Kč 22x5x6  489 Kč 

 

Barevné moření dřeva k bukovým nožkám: 

 

 

 

Potah matrace: 

Potah Purotex díky aktivním probiotikům prokazatelně napomáhá k odstranění 

alergenů. Potah je snadno snímatelný a pratelný na 60°C. 

 



 

 

Technická specifikace potahových látek 

 

Technické parametry látek LUNA 

Odolnost oděru 45 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 40°C - neždímat) 

Váha 357 g/m² 

 

Technické parametry látek LOFT 

Odolnost oděru 30 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 40°C - neždímat) 

Váha 370 g/ m² 

 

 

Technické parametry látek MYSTIC  

Odolnost oděru 150 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 30°C - neždímat) 

Váha 514 g/m2 

 

 

Technické parametry látek COLOR SHAPE 

Odolnost oděru 25 000 – 50 000 MD dle kategorie látky 

Složení PES, CO, PA - % dle typu kategorie  

Čištění ruční čištění (na 30°C - neždímat) 

Váha 310-600 g/ m² dle kategorie látky 

 

http://www.aquaclean.com/CZ_cz/jak-cistit-skvrny-z-pohovky 

 

http://www.aquaclean.com/CZ_cz/jak-cistit-skvrny-z-pohovky


 

 

Rozměry rozkládací soupravy BRIO - rohové provedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montážní list sedacích souprav naleznete na  www.unar.cz 

UNAR s.r.o. Slavkov pod Hostýnem 195, 768 61 

http://www.unar.cz/


 

 

 

 


