
ikarus CHarakTErisTika MODELu
ikarus je model, který nestárne. Díky jednoduchým tvarům je design této variabilní sedací soupravy 
opravdu nadčasový. Víme, že pohodlí je vnímáno velmi subjektivně, proto vám nabízíme možnost 
volby mezi dvěma tuhostmi sedákových polštářů a výběru mezi širokou a úzkou područkou. Nejen 
opěrákové, ale i sedákové polštáře jsou oboustranné a pro jejich dlouhou životnost vám doporu-
čujeme je pravidelně otáčet. a vzhledem k tomu, že čalouněná záda jsou u nás standardem, nemu-
síte již svou sedací soupravu stavět pouze zády ke zdi. Pro vaše naprosté pohodlí jsou připraveny 
opěrky hlavy, které si můžete posouvat jen a jen podle vaší potřeby.

rOZMĚrY

kONsTrukCE

01. Potahový materiál
02. Polyesterové rouno
03. Pur pěna Duren
04. Závěsné kování
05. Pružinové vlnovce
06. Potahový materiál
07. Pur pěna DurEN
08. Polyesterové rouno
09. Potahový materiál

DOPOruČENÉ PODNOŽÍ

výška sedáku

hloubka sedáku s polštářemvýška 
s polštářem

výška 70 cm bez polštáře
83 cm s polštářem

hloubka sedáku 65 cm bez polštáře
52 cm s polštářem

výška 70 cm bez polštáře
83 cm s polštářem

hloubka sedáku 75 cm bez polštáře
62 cm s polštářem

výška sedáku 42 cm
výška područky 53 cm
šířka područky 16 cm - úzká područka

25 cm - široká područka

výška sedáku 42 cm
výška područky 53 cm
šířka područky 16 cm - úzká područka

25 cm - široká područka

výška 
bez polštáře

hloubka sedáku bez polštářeširoká 
područka 

úzká 
područka

výška područky

KU6 - mat
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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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r O k Y
záruka

2+2Váš prodejce:

ikarus:

ikarus s HLuBŠÍM sEDEM:

RD/a - třešeň
RD/b - olše
RD/d - wenge
RD/E - ořech



DÍLY IKARUS: DÍLY IKARUS S HLUBŠÍM SEDEM:VYBRANÉ SESTAVY IKARUS:

VYBRANÉ SESTAVY IKARUS S HLUBŠÍM SEDEM:

01 - křeslo 
bez područek
70/88/v.83

25 - křeslo 
bez područek
70/98/v.83

02 - křeslo 
s područkou
(P/L) 86 (95*)/88/v.83

26 - křeslo 
s područkou
(P/L) 86 (95*)/98/v.83

03 - křeslo 
s područkami
102 (120*)/88/v.83

27 - křeslo 
s područkami
102 (120*)/98/v.83

06 - 2-křeslo 
s područkami
172 (190*)/88/v.83

31 - 2-křeslo 
s područkami
172 (190*)/98/v.83

07 - 3-křeslo 
bez područek
210/88/v.83

32 - 3-křeslo 
bez područek
210/98/v.83

40 - 2-křeslo bez područek 
rozkládací
145/98 (230**)/v.83

41 - 2-křeslo s područkou 
rozkládací
(P/L) 161(170*)/98 (230**)/v.83

42 - 2-křeslo s područkami 
rozkládací
177(195*)/98 (230**)/v.83

08 - 3-křeslo s područkou
(P/L) 226 (235*)/88/v.83

33 - 3-křeslo s područkou
(P/L) 226 (235*)/98/v.83

16 - koncový element 
s područkou
(P/L) 139 (148*)/88/v.83

39 - koncový element 
s područkou
(P/L) 139 (148*)/98/v.83

12 - rohové křeslo
86/86/v.83

36 - rohové křeslo
koncové
(P/L) 149/98/v.83

13 - rohové křeslo 
koncové
(P/L) 139/88/v.83

35 - rohové křeslo 
96/96/v.83

14 - lůžko 
s područkou
(P/L) 86 (95*)/144/v.83

37 - lůžko 
s područkou
(P/L) 106 (115*)/162/v.83

04 - 2-křeslo 
bez područek
140/88/v.83

28 - 2-křeslo 
bez područek
140/98/v.83

05 - 2-křeslo s područkou
(P/L) 156 (165*)/88/v.83

29 - 2-křeslo s područkou
(P/L) 156 (165*)/98/v.83

09 - 3-křeslo s područkami
242 (260*)/88/v.83

34 - 3-křeslo s područkami
242 (260*)/98/v.83

15 - koncový element
(P/L) 123/88/v.83

38 - koncový element
(P/L) 123/98/v.83

18 - taburet 
70x57cm
70/57/v.42

18 - taburet 
70x57cm
70/57/v.42

20 - taburet 
120x70cm
120/70/v.42

20 - taburet 
120x70cm
120/70/v.42

19 - taburet 
50x50cm
50/50/v.42

19 - taburet 
50x50cm
50/50/v.42

22 - element XXL
(P/L) 156/220/v.83

22 - element XXL
(P/L) 156/220/v.83

21 - element XL
(P/L) 125/182/v.83

21 - element XL
(P/L) 125/182/v.83

POZOR! S ohledem na 
velikost dílu doporučujeme 
předem prověřit jeho 
průchodnost do interiéru.

POZOR! S ohledem na 
velikost dílu doporučujeme 
předem prověřit jeho 
průchodnost do interiéru.

45 - opěrka 
hlavy větší
57/18/v.20

B
(P/L) 312 (321*)/209/v.83

U
(P/L) 254 (263*)/221/v.83

P
(P/L) 242 (251*)/209/v.83

M
(P/L) 312 (321*)/220/v.83

S
(P/L) 312 (321*)/220/v.83

R
(P/L) 281 (290*)/182/v.83

T
(P/L) 281 (290*)/182/v.83

K
(P/L) 242 (251*)/136/v.83

I
(P/L) 242 (251*)/172 (181*)/v.83

D
(P/L) 242 (251*)/242 (251*)/v.83

J
(P/L) 242 (260*)/144/v.83
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DÍLY a DOPLňkY (v měřítku 1:100) DÍLY a DOPLňkY (v měřítku 1:100)sEsTaVY (v měřítku 1:100)

ikarus s HLuBŠÍM sEDEMikarus

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

D04 - nerezový 
tác k dílům 18, 20
71/40/v.8

D03 - nerezový 
tác (úzká pod-
ručka)
16/40/v.8

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

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

23 - otočné 
křeslo
76/78/v.83

K04 - odkládací
stolek 
40/40/v.60 cm

46 - opěrka 
hlavy menší
57/14/v.16

51 - univerzální 
taburet kruhový 
(Ø 100, plast, kluzáky)

DOPLŇKY:

(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

*) uvedené rozměry jsou platné pro provedení dílu se širšími područkami.

(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

*)  uvedené rozměry jsou platné pro provedení dílu se širšími područkami.
**) hloubka rozloženého dílu.

ložná plocha
128x190x v.44

ložná plocha
128x190x v.44

ložná plocha
128x190x v.44

X
(P/L) 342 (351*)/182 (191*)/v.83

28 35

26.L
37.P

(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

*) uvedené rozměry jsou platné 
pro provedení sestavy se širšími 
područkami.


