
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:

MELOS ANDROS

ZEUS HENRI

meLOS, andrOS, 
zeuS, henri



KU9 - lesk

CharaKTeriSTiKa mOdeLu
Ladné tvary kolekce meLOS zaujmou jednoduchou krásou. a už zvolíte křesílko, nebo větší 
křeslo, elegantní sofa či 2-křeslo, jistě dodají Vašemu interiéru na kráse, ale i na funkčnosti. 

Pro díly: 01, 05, 06

Pro díl: 10

Pro díl: 08

Pro díl: 11

08 – křeslo malé 
68/57/v.78

05 – 2-křeslo 
140/65/v.78

06 – 2,5-křeslo 
190/65/v.78

07 – taburet 
55/55/v.45

01 – křeslo
81/65/v.78

10 – otočné křeslo
78/71/v.78

11 (L/P) – sofa
113/75/v.78

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

dÍLY (v měřítku 1:100)

MELOS

rOzmĚrY

výška

výška 
sedáku

výška 78 cm
výška sedáku 45 cm
šířka sedáku 55 / 114 / 164 cm
hloubka sedáku 56 cm

výška 78 cm
výška sedáku 45 cm
šířka sedáku 77 cm
hloubka sedáku 51 cm

výška 78 cm
výška sedáku 45 cm
šířka sedáku 45 cm
hloubka sedáku 45 cm

výška 78 cm
výška sedáku 45 cm
šířka sedáku 97 cm
hloubka sedáku 56 cm

šířka sedáku hloubka
sedáku 

CharaKTeriSTiKa mOdeLu CharaKTeriSTiKa mOdeLu
Řada elegantního solitérního sedacího nábytku. Charakteristické pro tento designový model 
jsou venkovní obloukovité područky navazující na opěrákovou část a použití takzvaného 
rozešítého švu. nožky mohou být kovové nebo dřevěné v různém barevném provedení.

rOzmĚrY

ZEUS

výška

výška
sedáku

hloubka
sedáku

2K/a - třešeň
2K/b - olše
2K/c - přírodní
2K/d - wengé

výška 78 cm
hloubka sedáku 52 cm
výška sedáku 46 cm

ZN - lesk
ZB - mat
ZK - komaxit *)

KRK - komaxit *)
KRD - komaxit *)
KRT - komaxit *)

*) barva raL 9006

Řada elegantního solitérního sedacího nábytku.  Odlehčený model s možností různých nožek, 
které mohou být kovové nebo dřevěné v různém barevném provedení.

rOzmĚrY

ANDROS

výška

výška
sedáku

hloubka
sedáku

AK/a - třešeň
AK/b - olše
AK/c - přírodní
AK/d - wengé

výška 78 cm
hloubka sedáku 52 cm
výška sedáku 46 cm

ZN - lesk
ZB - mat
ZK - komaxit *)

KU9 - lesk KRK - komaxit *)
KRD - komaxit *)
KRT - komaxit *)

*) barva raL 9006

01 - křeslo 
67/72/v.78

02 - dvojkřeslo
123/72/v.78

03 - trojkřeslo
175/72/v.78

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

dÍLY (v měřítku 1:100)dÍLY (v měřítku 1:100)

01 - křeslo 
82/82/v.78

02 - dvojkřeslo
136/82/v.78

03 - trojkřeslo
192/82/v.78

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

CharaKTeriSTiKa mOdeLu
designový model s  propracovanými tvary ve všech detailech, kdy přední nožičky celé 
potaženy v potahovém materiálu krásně kontrastují se zadními v kovu. Křeslo je možné 
doplnit pohovkou.

HENRI

výška

výška
sedáku

hloubka
sedáku

výška 74 cm
hloubka 75 cm
hloubka sedáku 46 cm
výška sedáku 48 cm

rOzmĚrY

01 - křeslo 
68/75/v.74

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

02 - pohovka 
192/75/v.74

hloubka

dÍLY (v měřítku 1:100)

dOPOruČenÉ POdnOŽÍdOPOruČenÉ POdnOŽÍ dOPOruČenÉ POdnOŽÍ

MO2 - kolečka MO1 - nerez   
          mat

u dílu 08 
jsou plastové 
kluzáky

MO/a - třešeň
MO/b - olše
MO/c - přírodní
MO/d - wengé


