
2017 - 2018



Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci,

 
dovolte nám, abychom se prostřednictvím našich výrobků pokusili vnést do Vašich domácností co nejvíce 
pohodlí, kvality bydlení a radosti ze života.
Již od roku 1927 vyrábíme nábytek s úctou k našim předkům, k přírodě a především k našim zákazníkům. 
Prostřednictvím našich výrobků se tajně vkrádáme do Vašich domovů a snažíme se, aby se Vám s námi dobře žilo.
Pohodlná sedací souprava, krásná masivní komoda nebo klasický ušák, to jsou prvky z naší výroby, kterými 
se snažíme vnést do Vašich domovů pocit klidu, odpočinku a pohody.

 Odměnou za naši dobře odvedenou práci je nám Vaše důvěra a radost z našich výrobků.

 
Tomáš Linhart                                                                                         Milan Bláha
jednatel společnosti                                                                                jednatel společnosti

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
PF NÁBYTEK spol. s r.o.
Bilina 30, Veselíčko
398 43 Bernartice

Tel.prodej:     +420 382 589 295
Mobil:            +420 603 149 179
                      +420 605 214 381 
E-mail:            veselicko@pfnabytek.cz
Web:              www.pfnabytek.cz





Rozměry jednotlivých prvků

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

taburet

buk rám z bukové překližky a buku
s vlnovci zakrytými jatexem
+ pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna 
+ rouno
překližka + PUR pěna + rouno

nerám z bukové překližky 
a buku + gumotextilní 
popruhy + studená PUR 
pěna
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ZARA / taburet
rozměry: š 46 x h 60 x v 44

LIVE / křeslo dřevěná podnož
LIVE / taburet dřevěná podnož
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Prvky kostra sedák opěrák
možnost
polohování

křeslo polohovací
a otočné

taburet

buková lamela 
nebo kovová 
podnož + kovový 
rám 
buk / kov

kovová kostra + vlnovce
+ studená PUR pěna

překližka + PUR pěna + rouno

anokovová kostra + vlnovce
+studená PUR pěna

Rozměry jednotlivých prvků

LIVE / ukázka polohování

84 80
100

KŘESLO / dřevěná podnož

TABURET / 
dřevěná podnož

03

LiveLIVE / křeslo dřevěná podnož
LIVE / křeslo kovová podnož

KŘESLO / kovová podnož

TABURET / 
kovová podnož
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LIVE / taburet dřevěná podnož

LIVE / taburet kovová podnož



Rozměry jednotlivých prvků

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

taburet

buk rám z bukové překližky a buku
s vlnovci zakrytými jatexem
+ pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna 
+ rouno
překližka + PUR pěna + rouno

nerám z bukové překližky 
a buku + gumotextilní 
popruhy + studená PUR 
pěna

LIVE / křeslo dřevěná podnož
LIVE / taburet dřevěná podnož
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MAROCO / taburet
rozměry: š 46 x h 60 x v 44



Rozměry jednotlivých prvků

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

taburet

buk/
smrk

LTD /
smrk

buková překližka + buk
 s vlnovci zakrytými jatexem 
+ pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna 
 rouno

nevolné polštáře
plněné Comforelem
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BARON / taburet C s úložným prostorem

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO TABURET C
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Rozměry jednotlivých prvků Příklady rohových sestav

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

taburet

buk rám z bukové překližky a buku 
s vlnovci zakrytými jatexem
+ pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna 
+ rouno
překližka + PUR pěna + rouno

nerám z bukové překližky 
a buku + gumotextilní 
popruhy + studená PUR 
pěna

LEXUS / rohová sedací souprava

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO

x

TABURET
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Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo buk buková překližka, smrk, buk + gumotextilní
popruhy + PUR pěna + rouno

nebuková překližka, smrk, buk + gumotextilní 
popruhy + PUR pěna + rouno

jednosed
dvojsed
taburet

buk/
smrk
buk

smrkovo-bukový rám s lamelami zakrytými 
jatexem +pojenka +studená PUR pěna + rouno
DTD + PUR pěna + rouno

DTD + PUR tvarovka s rounem ano
ano

OTAVA / dvojsed rozkládací
(každý sed lze rozložit samostatně)

JEDNOSED DVOJSED KŘESLO

Jednotlivé sedy (rozklady) se vyrábí v šíři 80 nebo 90 cm. Celkový rozměr jednosedu je pak 104 nebo 114 cm, dvojsedu 184 nebo 204 cm.

Volný přídavný podhlavník není 
standardně součástí soupravy a lze 
ho použít individuálně k jednosedu 
nebo dvojsedu.

OTAVA / taburet
rozměry: 
š 60 x h 46 x v 44

Rozměry jednotlivých prvků
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BENETA / jednosed  rozkládací BENETA / dvojsed  rozkládací BENETA / trojsed  rozkládací
s uložným prostorem

BENETA / Dvojsed + křesla K1



Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

buk buková překližka, smrk, buk 
+ gumotextilní popruhy
+PUR pěna + rouno

nebuková překližka, smrk
+ gumotextilní popruhy
+PUR pěna + rouno

taburet buk DTD + PUR pěna

jednosed
dvojsed
trojsed
rohová pohovka

buk smrkovo-bukový rám + sololit 
+ pružinové jádro ( Bonell)
zakryté jatexem +PUR pěna 
+ rouno

rozkládání
a úložný 
prostor

DTD
+PUR tvarovka s rounem

Rozměry jednotlivých prvků

KŘESLA POHOVKY POHOVKA ROHOVÁ

KŘESLO K1 JEDNOSED

DVOJSEDDVOJKŘESLO K2

TROJSEDTROJKŘESLO K3

TROJSED PRAVÝ TROJSED LEVÝ

POHOVKA ROHOVÁ
PRAVÁ

POHOVKA ROHOVÁ
LEVÁ

TABURET

BENETA / K1 +K2 + K3

BENETA / pohovka rohová pravá + taburet

dvojsed rozkládací nebo s úložným prostorem
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Rozměry jednotlivých prvků

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

buk smrkový rám s gumotextilními 
popruhy +PUR tvarovka
s rounem

neočalouněná DTD deska
+ PUR tvarovka s rounem

taburet buk DTD + PUR pěna

dvojsed
trojsed
rohová pohovka

buk smrkovo-bukový rám + sololit 
+ pružinové jádro ( Bonell)
zakryté jatexem +PUR pěna 
+ rouno

rozkládání,
úložný 
prostor

DTD +PUR tvarovka

ROXA / dvojsed rozkládací

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO

DVOJSED TROJSED

pravý  ( úložný prostor ) z čelního pohledu vpravo
levý ( úložný prostor ) z čelního pohledu vlevo
dvojsed rozkládací nebo s úložným prostorem

ROXA / taburet
rozměry: 
š 60 x h 46 x v 44



Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo*
křeslo
polohovací **
dvojkřeslo
trojkřeslo

buková
lepená
lamela

kovová kostra potažená
pevnostním plátnem
+ PUR pěna + rouno

nekovová kostra potažená
pevnostním plátnem
+ PUR pěna + rouno

polohování

  *pohupování
**ano

taburet buková
lepená
lamela

DTD + PUR pěna
+ rouno

Rozměry jednotlivých prvků

BOLS / 
křeslo polohovací + taburet

KŘESLO
POLOHOVACÍ

TABURET

DVOJKŘESLO TROJKŘESLO
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KŘESLO



Rozměry jednotlivých prvků Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

pohovka buk/
smrk/
LTD

DTD deska + pružinové jádro 
(Bonell) zakryté jatexem 
+ PUR pěna + rouno

rozklad
a úložný
prostor

volné polštáře plněné 
směsí Comforel a PUR
nudliček

RIVAL / pohovka rozkládací
Pohovku Rival je vhodné kombinovat 
s některými z nabízených křesel (str. 36)

BOLS / křeslo
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Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

pohovka buk/
smrk/
LTD

DTD deska + pružinové jádro 
(Bonell) zakryté jatexem 
+ PUR pěna + rouno

rozklad
a úložný
prostor

volné polštáře plněné 
směsí Comforel a PUR
nudliček

Rozměry jednotlivých prvků

KLASIK /
pohovka rozkládací

ROCA / křeslo

ROXA / křeslo
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Rozměry jednotlivých prvků

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

buk kovová kostra vypletená
gumotextilními popruhy
zavěšená do bukové kostry
+ návlek s PUR pěnou a rounem

nekovová kostra s pevnostním
plátnem + PUR pěna
+ rouno

TOSCANO / dvojkřeslo K2

KŘESLO K1 DVOJKŘESLO K2 TROJKŘESLO K3KŘESLA
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Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

LEDA LUX
křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo *
rozkládací
rohový díl
taburet

buk smrkový rám s vlnovci
zakrytými jatexem
+ tvarovka z PUR pěny
s rounem

ne
ne
* ano (jen
LEDA LUX nízká)
ne

tvarovka z PUR pěny
s rounem

LEDA GRAND
křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

taburet 

buk smrkový rám s vlnovci
zakrytými jatexem
+ tvarovka ze studené
 PUR pěny s rounem

netvarovka ze studené
PUR pěny s rounem

LEDA LUX NÍZKÁ

LEDA GRANDLEDA LUX NÍZKÁ / pohovka rohová střední pravá 

LEDA LUX VYSOKÁ

Rozměry jednotlivých prvků

LEDA LUX NÍZKÁ KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO ROZKLÁDACÍ

LEDA LUX VYSOKÁ
LEDA GRAND KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO 

POHOVKA ROHOVÁ STŘEDNÍ
PRAVÁ

POHOVKA ROHOVÁ VELKÁ POHOVKA ROHOVÁ MALÁ

POHOVKA ROHOVÁ STŘEDNÍ
LEVÁ

15
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TABURET

výška 42 cm

Vyrábí se pouze v nízkém 
provedení.



art.016
 

HIKOR art.016 představuje řadu jednotlivých komod, skříněk, TV stolků, skleníků nebo např. 
věšákových stěn a v kombinaci se sedací soupravou tak vytváří ucelenou nabídku firmy 

PF NÁBYTEK při zařizování interiérů. Řada HIKOR art.016 se vyrábí v kombinaci bukového 
masivu a dýhy, dubového masivu a dýhy nebo celodýhované provedení. Jednotlivé barevné 
odstíny je možné zvolit, dle vzorníku moření, jako u sedacích souprav. V případě, že Vám 

nebude vyhovovat odstín moření, rozměr komody nebo máte jiná specifika, jsme připraveni 
splnit všechny požadavky individuální úpravou jednotlivých prvků. Nadčasový design s 
důrazem na kvalitu zpracování, při použití nejlepšího kování tvoří z této řady nábytek, 

který bude dělat radost několika generacím.
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HIKOR art.016 KONFERENČNÍ STOLEK HIKOR art.016 komoda 
F2 - čaloun + věšáková stěna
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HIKOR art.016 komoda C1HIKOR art.016 komoda E1 + B2

HIKOR art.016 komoda A1 + B1

HIKOR art.016 komoda D1 + B2



bělený buk přírodní buk olše třešeň medová dub

KOMODA A1 KOMODA A2 KOMODA A3 KOMODA A4

KOMODA B1 KOMODA B2 KOMODA B3 KOMODA B4

KOMODA C1 KOMODA C2 KOMODA C3 KOMODA C4

KOMODA D1 KOMODA D2 KOMODA D3 KOMODA D4

Možno doplnit o skleněná dvířka:
DOPLŇKY - A4 sklo / pár

Možno doplnit o skleněná dvířka:
DOPLŇKY - D4 sklo / pár

Možno doplnit 
o skleněná dvířka:

DOPLŇKY - C3 sklo / pár
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Rozměry jednotlivých prvků



úchytka U1 úchytka U2 úchytka U3 úchytka U4

Uvedená barevná provedení jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit od skutečné  barvy nábytku.

americký ořech ořech koňak mahagon hnědá černá

nohy

dvířka

čelo zásuvky x x

x x x x

x x

Masiv DTD dýha Sklo DTD dýha Sklo

vrchní plát x x

výplň bočnic x x

korpus zásuvky x x

vnitřní police x x

záda x x

závěsná police x x

věšáká stěna - police/záda x x x

HIKOR art.016 Provedení masiv + dýha Provedení dýha

KOMODA E1 KOMODA E2 KOMODA E3 KOMODA E4 DOPLŃKY
SKLENĚNÁ DVÍŘKA

A4 - sklo / pár

Možno doplnit o skleněná dvířka:
DOPLŇKY - E4 sklo / pár

Možno doplnit o skleněná dvířka:
DOPLŇKY - E1 sklo / pár

C3 - sklo / pár

D4 - sklo / pár

E1 - sklo / pár

E4 - sklo / pár

ZÁVĚSNÁ POLICE

P1

P2

P3

VĚŠÁKOVÁ STĚNA
KOMODA F2

čalouněný sedák
KOMODA F1

KONFERENČNÍ STOLEK OBDÉLNÍK / ČTVEREC



Prvky sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

rám z bukové překližky a buku
s vlnovci zakrytými jatexem
+ pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna 
+ rouno

nerám z bukové překližky 
a buku + gumotextilní 
popruhy + studená PUR 
pěna

20
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Rozměry jednotlivých prvků

KŘESLO DVOJKŘESLO TROJKŘESLO

LIVE / křeslo polohovací - 
kovová podnož
Křeslo doporučujeme 
kombinovat s touto sedací 
soupravou



LIVE / křeslo polohovací - 
kovová podnož
Křeslo doporučujeme 
kombinovat s touto sedací 
soupravou

Rozměry jednotlivých prvkůPrvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

SEDACÍ
PRVKY

buk/
buková
překližka

buk/buková překližka
+gumotextilní popruhy
+ buková lamela
+studená pěna + rouno

nebuková překližka 
+studená pěna
+rouno

podhlavník

buková překližka 
+studená pěna
+rouno

kov (N7) buk masiv /
kov (N8)

kov (N9) kov (N10)

Varianty nožiček

MONACO / křeslo pevné 

Jednotlivé prvky jednosedy 60, 73, 80 nebo dvojsedy 120, 146, 160 lze libovolně kombinovat.

BOK

relaxační

díl R/60
relaxační

díl R/73
relaxační

díl R/80

VOLNÉ ZAKONČENÍ
VZ/60 VZ/73 VZ/80 KŘESLO

TABURET 106 TABURET 58
BOK

B/20
BOK

B/25
DVOJSED

S2/160
DVOJSED

S2/146
DVOJSED

S2/120
ROH

(pevné nebo polo-
hovací podhlavníky)

JEDNOSED

S1/60
JEDNOSED

S1/73
JEDNOSED

S1/80

+ + +

220
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Příklady sestav

Popis: B/20+R/60+S2/120+B/20
Levý bok s relaxačním dílem
+ Dvojsed pravý s bokem

Popis: VZ/60+S1/60+roh+
S2/120+B/20

Volné zakončení + Jednosed + 
Rohový díl

+ Dvojsed pravý s bokem

21

M
o

n
aco

BOK BOK



Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

SEDACÍ
PRVKY

buk/
buková
překližka

buk/buková překližka
+gumotextilní popruhy
+buková lamela
+studená pěna + rouno

nebuková překližka 
+studená pěna
+rouno

podhlavník

buková překližka 
+studená pěna
+rouno

Varianty nožiček

zakončení B - bok zakončení C - čaloun zakončení M - masiv

Libovolnou sestavu lze zakončit některou ze tří nabízených variant - čalouněný bok (B), klasický čalouněný 
sedák (C) nebo masivní buková deska mořená do libovolného odstínu (M).

22
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Rozměry jednotlivých prvků

ZAKONČENÍ
M - MASIV

ZAKONČENÍ
C - ČALOUN

ZAKONČENÍ
B - BOK

RelaxP
(pevné nebo polohovací 

podhlavníky)

ROH

Jednosedy (L1, 1P, L1P), dvojsedy /L2, 2P, L2P) a relaxační díly (LRelax, RelaxP) jsou
uvedeny bez zakončení, které je nutno k danému prvku upřesnit (B-bok/C-čaloun/M-masiv). 

TABURET 106

TABURET 582PL2L2P

L1P1 L1 1P

LB (C,M)2 + RelaxPB(C,M)
Levý bok (nebo Čaloun nebo Masiv)

2sed + Relaxační díl Pravý Bok
(nebo Čaloun nebo Masiv)

LB (C,M)2 + roh + 1PB(C,M)
Levý bok (nebo Čaloun nebo Masiv)
2sed +rohový díl + 1sed Pravý Bok

(nebo Čaloun nebo Masiv)

LB (C,M)1 + roh + 1PB(C,M)
Levý bok (nebo Čaloun nebo Masiv)
1sed +rohový díl + 1sed Pravý Bok

(nebo Čaloun nebo Masiv)

Příklady sestav

ASPEN / taburet ASPEN / detail sklopných opěrákůLIVE / křeslo polohovací - kovová podnož
Křeslo doporučujeme kombinovat s touto sedací soupravou



Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

SEDACÍ
PRVKY

buková
překližka/
smrk/buk/
DTD + 
LTD

smrkový rám s lamelami
+ jatex + tvarovka ze
studené PUR pěny
+ rouno 

ano smrkový rám
+ gumotextilní popruh
+ tvarovka ze studené
PUR pěny + rouno

Varianty nožiček
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úložný 
prostor

ano 

snímatelný
potah

ano 

masiv (N15) kov (N16)
PARMA / relaxační díl (levý) s dvojsedem



Rozměry jednotlivých prvků

PARMA / dvojsed rozložený + rohový díl + jednosed

PARMA / relaxační díl s úložným prostorem + dvojsed rozložený

JEDNOSEDY (S1) PEVNÉ NEBO S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (ÚP)

BOK

PŘÍDAVNÝ
PODHLAVNÍK

B1 B2

S1/60
S1ÚP/60

S1/70
S1ÚP/70

S1/80
S1ÚP/80

DVOJSEDY (S2) PEVNÉ NEBO S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (ÚP) NEBO S ROZKLADEM (R).

S2/120
S2ÚP/120

S2/140
S2ÚP/140

S2/160
S2ÚP/160

rozklad je funkční
pouze v rohovém
provedení nebo

s relaxačním dílem

rozklad je funkční
pouze v rohovém
provedení nebo

s relaxačním dílem

rozklad je funkční
pouze v rohovém
provedení nebo

s relaxačním dílem

S2R/120 S2R/140 S2R/160

S3/180
S3ÚP/180

S3/210
S3ÚP/210

S3/240
S3ÚP/240

S3R/180 S3R/210

TROJSEDY (S3) PEVNÉ NEBO S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (ÚP) NEBO S ROZKLADEM (R).

RELAXAČNÍ DÍL (R) S ÚLOŽNÝM PROSTOREM - PRAVÝ (P)RELAXAČNÍ DÍL (R) S ÚLOŽNÝM PROSTOREM - LEVÝ (L)

B
1

B
1

B
1

B
2

B
2

B
2

B
1

B
1

B
1

B
2

B
2

B
2

RL/60 - 160
(170,180)

RL/70 - 160
(170,180)

RL/80 - 160
(170,180)

RP/60 - 160
(170,180)

RP/70 - 160
(170,180)

RP/80 - 160
(170,180)

TABURET S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM

VOLNÉ ZAKONČENÍ (VZ) PEVNÉ NEBO 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM (ÚP)

ROHOVÝ DÍL PEVNÝ

ROH

Všechny sestavy se popisují
z čelního pohledu zleva doprava.

Příklad popisu sestavy:
B1 + S1/60 + ROH + S2/120 +B1

VZ/60
VZÚP/60

VZ/70
VZÚP/70

VZ/80
VZÚP/80

Pozn.: Volná zakončení lze použít i jako samostatně
           stojící taburety.
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Rozměry jednotlivých prvků Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

SEDACÍ
PRVKY

buk/
smrk/DTD/
buková
překližka

tvarovka ze studené
PUR pěny + rouno

kovový rozkládací
mechanismus pro každodenní
spaní s matrací o výšce 12 cm

tvarovka ze studené
PUR pěny + rouno

BOKY

Rozměr lůžka:

výška matrace 

Rozměr lůžka:

výška
 matrace

DVOJSED JEDNOSED RELAX L/P

ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

B/28 + RELAX L/P + DVOJSED + B/28

Bok (28 nebo 20 cm) + relaxační díl - levý (87 nebo 77 cm)
s úložným prostorem + Dvojsed rozkládací (174 nebo 154 cm)

+ Bok (28 nebo 20 cm)

B/20 B/28

MONASTIR / dvojsed rozkládací + relaxační díl 
s úložným prostorem

MONASTIR / dvojsed rozložený + relaxační díl

Jednotlivé sedy (rozklady) se vyrábí v šíři 80 nebo 90 cm. 
Celkový rozměr dvojsedu je pak 160 nebo 180 cm 
+ bok 2 x 20 cm nebo 2 x 28 cm.
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N1 N2 N3 N4 N5

Rozměry jednotlivých prvkůPrvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo buk/ smrk buková překližka + buk s vlnovci 
zakrytými jatexem + pružinové jádro 
(Bonell) zakryté jatexem + studená
PUR pěna + rouno

nebuková překližka + buk 
s gumotextilními popruhy 
+ PUR pěna + rouno

jednosed
dvojsed

buk/ smrk smrkovo-bukový rám s vlnovci 
zakrytými jatexem + pojenka 
+ studená PUR pěna + rouno

anoDTD + PUR tvarovka s rounem

Varianty nožiček

JEDNOSED DVOJSED

Volný přídavný podhlavník není
standardně součástí soupravy a lze
ho použít individuálně k jednosedu
nebo dvojsedu.

TABURET

KŘESLO PEVNÉ

PORTO / dvojsed rozložený
(každý sed lze rozložit samostatně)

Jednotlivé sedy (rozklady) se vyrábí v šíři 
80 nebo 90 cm. Celkový rozměr jednosedu 
je pak 110 nebo 120 cm, dvojsedu 
190 nebo 210 cm.
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bok B/17bok A/31
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Rozměry jednotlivých prvků Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo buk/smrk/
DTD/
překližka

buková překližka + buk s vlnovci 
zakrytými jatexem + studená 
PUR pěna + rouno

netvarovka z PUR pěny

úložný
prostor

ne

jednosed
dvojsed

kov/buk/
smrk

smrkovo-bukový rám s lamelami
zakrytými jatexem + studená
PUR pěna + rouno

anotvarovka z PUR pěny ano

Příklady sestav

BRASIL / dvojsed rozloženýBRASIL / rohová sestava s úložným prostorem
přídavný podhlavník není součástí pohovky

ROH BOK JEDNOSED, DVOJSEDBOK DVOJSED ROZKLÁDACÍ NEBO 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

KŘESLO PEVNÉ

BOK A/31 BOK B/17

JEDNOSED
ROZKLÁDACÍ

NEBO S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM

TABURET A TABURET B TABURET C

Volný přídavný podhlavník není
standardně součástí soupravy a lze
ho použít individuálně k jednosedu
nebo dvojsedu.

LIVE / křeslo polohovací - kovová podnož
Křeslo doporučujeme kombinovat s touto sedací soupravou



VARIANT / rohová souprava rozložená

Rozměry jednotlivých prvkůPrvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo buk/ smrk buková překližka + buk s vlnovci 
zakrytými jatexem + pružinové jádro 
(Bonell) zakryté jatexem + studená
PUR pěna + rouno

nevolné polštáře plněné
Comforelem

jednosed
dvojsed

kov/ buk/
 smrk

smrkovo-bukový rám s vlnovci zakrytými 
jatexem + pojenka + studená
PUR pěna + rouno

rozkládání
nebo úložný
prostor

volné polštáře plněné
Comforelem

Varianty nožiček

Příklady sestav

DVOJSED ROZKLÁDACÍ NEBO 
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM

BOK ROHOVÝ DÍL BOK KŘESLOJEDNOSED
ROZKLÁDACÍ

NEBO S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM

KŘESLO TABURET A TABURET B TABURET C JEDNOSED, DVOJSED

VARIANT / dvojsed rozložený
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N1 N2 N3 N4 N5

Volný přídavný podhlavník 
není standardně součástí 
soupravy a lze ho použít 
individuálně k jednosedu
nebo dvojsedu.
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Rozměry jednotlivých prvků Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

pohovka
rohová

buk/ smrk/
LTD/ DTD

smrkový rám + sololit +pružinové
jádro (Bonell) zakryté jatexem
+ PUR pěna + rouno

anovolné polštáře plněné směsí
Comforelu a PUR nudliček

Varianty nožiček

úložný
prostor

anoROHOVÁ SESTAVA

LŮŽKO - 203 BOKY

A C

LŮ
Ž

K
O

 - 
14

0

N1 N2 N3 N4 N5bok A bok C

Varianty boků

KELLY / pohovka rohová pravá
pravá  ( úložný prostor ) z čelního pohledu vpravo
levá ( úložný prostor ) z čelního pohledu vlevo



Rozměry jednotlivých prvků

D
o

n
n

a

Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojsed
trojsed

buk/ smrk/
DTD

smrkový rám + sololit
+studená PUR pěna + rouno

netvarovka z PUR pěny

úložný
prostor

ne

dvojsed
rozkládací
s relaxačním
dílem

buk/ smrk/
LTD/ DTD

smrkový rám + sololit
+studená PUR pěna + rouno

anotvarovka z PUR pěny ano

N1

Varianty nožiček

N2 N3 N4 N5 N6

31DONNA / relaxační díl (levý)
 s dvojsedem

DONNA / relaxační díl s rozloženým
dvojsedem

TABURETKŘESLO

DVOJSED, TROJSED

levý ( relaxační díl ) z čelního pohledu vlevo
pravý  ( relaxační díl ) z čelního pohledu vpravo

RELAXAČNÍ DÍL (levý) S DVOJSEDEM 
ROZKLÁDACÍM  / PEVNÝM



Rozměry jednotlivých prvků Prvky kostra sedák opěrák
možnost
rozkladu

křeslo
dvojkřeslo
trojkřeslo

buk rám z bukové překližky, buku 
a smrku s vlnovci zakrytými 
jatexem + pružinové jádro (Bonell) 
zakryté jatexem + PUR pěna
+ rouno

nerám z bukové překližky 
a smrku + gumotextilní 
popruhy + studená PUR 
pěna

KŘESLO DVOJKŘESLO

TROJKŘESLO

TABURET

MORIS / křeslo + taburet
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MORIS stolek (masiv) /
pevný nebo se zásuvkou



ElanoReno

Mondo

P
o

stele
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Rozměry jednotlivých prvků

DISA / židleST
Ů

L 
LA

M
IN

O
ST

Ů
L 

SW
IN

G
ST

Ů
L 

SP
A

R DISA

DENISA

Výška všech stolů je 77 cm

DENISA / židle
SWING / jídelní stůl

DENISA / židle
SPAR / jídelní stůl
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Rozměry 

Prvky kostra sedák opěrák

křeslo buková překližka+ polystyrenový
výlisek / podnoží masiv BUK

studená PUR 
pěna + rouno

studená
PUR pěna + rouno

KŘESLO

Rozměry

Prvky kostra sedák opěrák

křeslo buk buková překližka + studená PUR 
pěna + rouno

buková překližka + studená
PUR pěna + rouno

PRŮMĚR 80

KŘESLO

SONET / křeslo + stolek

CLUBE / křeslo
DUET / stolek

C
lu

b
e / So

n
et
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DUET / stolek

SONET / stolek



BEN křeslo bez područky BEN křeslo s područkou SAM křeslo FALCO křeslo TOSCANO křeslo

ROXA křeslo BOLS polohovací křeslo OTAVA křeslo BENETA křeslo TOCA křeslo 

ROCA křeslo 

MONTY křeslo BOLS křeslo 

FANY křeslo POLO křeslo

NELA křeslo 

ALEGRO
taburet s úložným prostorem

K
ře

sl
a
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SWING stolek (masiv) GOLF stolek (masiv + DTD dýha) YORK stolek (masiv) MORIS stolek (masiv) /
pevný nebo se zásuvkou

DUET stolek (masiv)SPAR stolek (masiv + DTD dýha) BENETA stolek (masiv + DTD dýha)

LEDA A stolek (masiv + DTD dýha) LEDA B stolek 
(masiv + DTD dýha)

LEDA D stolek 
(masiv + DTD dýha)

VARIANT stolek (masiv ) VARIANT stolek (masiv + sklo )

HIKOR ART.016 KONFERENČNÍ 
stolek (masiv + DTD dýha)
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art.016 Č AE TS IK LÁ A KV

PF NÁBYTEK spol. s r.o., Bilina 30, Veselíčko, 398 43 Bernar�ce
Tel. prodej: +420 382 589 295, Mobil: +420 605 214 381
E-mail: veselicko@pfnabytek.cz

www.pfnabytek.cz 

Veškerý sor�ment sedacího nábytku podléhá nepřetržité kontrole a neustálému zdokonalování. Celý sor�ment je nabízen v sestavách
na přání. Klasické i moderní látkové potahy nebo populární přírodní kůži lze vybírat z firemních vzorků, stejně i moření dřeva.
Na individuální přání vyrábíme nábytek z potahových látek dodaných zákazníkem a moříme dřevo do ods�nu podle přiloženého vzorku.
Na povrchovou úpravu dřeva používáme odolné polyuretanové laky. Provedení a styl proši� mohou  být u jednotlivých sor�mentů odlišné
v koženém a látkovém provedení.
Společnost PF NÁBYTEK si na základě neustálé inovace výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu bez předchozího upozornění.
Technické změny a �skové chyby vyhrazeny.


