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Pohodlí
Nezávislé lamelové rošty poskytují

individuální komfort při spaní
a sezení.

Souprava
Spojením různých velikostí

Duomatu vytvoříte praktickou
rozkládací soupravu.

Rozkládací křeslo
Duomat se vyrábí v různých
velikostech již od šíře 80 cm.

DUOMAT
Nepostradatelně praktický

Úsporná pohovka
Složený Duomat nenápadně

zapadne mezi ostatní nábytek.

Rychlost
Proměnit obývák v ložnici a zpět
zvládnete během několika málo

vteřin.

Prostorná postel
Duomat je poctivé dvoulůžko

s nedělenou matrací a volitelnou
tuhostí.



Ocelová konstrukce
Zajišťuje dlouhodobou funkčnost
a víceúčelovost našich pohovek.

Nedělená rovná matrace
Spaní a sezení bez mezer na neděle-
né, rovné matraci v několika
tuhostech.

Zakázkové provedení
Pohovky lze přizpůsobit dle potřeb
zákazníka. Volit můžete vzhled,
rozměry, materiály, výšku
i pocit sezení.

Lamelový rošt
Bukové lamely zasazené do ocelo-
vého rámu zajišťují maximální
komfort pro sezení i spaní.

Snímatelný povlak
dělá z údržby pohovky běžnou čin-
nost. Novým potahem navíc lehce
změníte design.

Doživotně dostupný servis a obnova
Garantujeme obnovu (nové matrace
a povlaky) i servis (opravy, lamely,
náhradní díly) dokud budete pohov-
ku KOLINGER používat.

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI POHOVEK KOLINGER

VELIKOST

ROZMĚRY A SEZENÍ MATRACE

PUR 10 KF 12 NOP 15

Pur Komfort Nop*

Zvolená matrace má vliv nejen na komfort
sezení a ležení, ale také na sedací výšku
pohovky. Základní sezení 40 – 45 cm, zvýšené
sezení 47 – 52 cm, podle typu matrace.

* Pouze pro modelovou řadu „No. XX“

TIP: Pro každodenní spaní
doporučujeme matraci NOP 15.

Základní sezení je podle typu
matrace 40 – 45 cm.

Zvýšené sezení je vyšší o 7 cm.
Výška sezení se tak pohybuje
v rozmezí 47 – 52 cm.

* Duomat 100 a 180 je vyrobený rozšířením bočního
čalounění na konstrukci šířky 80, resp. 160 cm.

Více informací o výrobku naleznete
na našich webových stránkách
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Duomat je možné vyrábět i v atypických šířkách.

VARIANTA Duomat 180 Duomat 160 Duomat 140 Duomat 120 Duomat 100 Duomat 80

ŠÍŘKA POHOVKY 180 cm 165 cm 145 cm 125 cm 100 cm 85 cm

ROZMĚRY PO ROZLOŽENÍ 180 x 200 cm* 160 x 200 cm 140 x 200 cm 120 x 200 cm 100 x 200 cm* 80 x 200 cm

DUOMAT
Rozkládací pohovky a křesla
pro vysoký komfort spánku

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
ŠETŘÍCÍ PROSTOR

Pohovka Duomat je určena všem, kteří
ocení především jednoduchost rychlého
rozložení, kvalitu spaní a rozsáhlé mož-
nosti individuálního zakázkového prove-
dení. Během 10 vteřin změníte obývák
v ložnici. Šetříte prostor a zároveň
nepřicházíte o možnost komfortního
a zdravého spánku.

MANŽELSKÁ POSTEL
I HOTELOVÁ PŘISTÝLKA

Variace zakázkové výroby dokáží přetvořit
Duomat přesně podle potřeb prostředí kam
směřuje. Pohovku lze vybavit jako
komfortní postel s luxusním vzhledem
a zvýšeným posezem pro pohodlné vstá-
vání nebo jako obyčejnou přistýlku pro
občasné přespání hostů v hotelovém
pokoji. Zakázkové provedení zohledňuje
nejen vzhled, ale také kvalitu lamelového
roštu, výšku a tuhost ma-trace, možnosti
přidání úložného prostoru nebo samotné
výchozí rozměry pohovky.

DOPLŇKY

1. Úložný prostor
2. Zadní čelo
3. Područky
4. Polštář DUO
5. Podhlavník DUO
6. Bederní polštář
7. Zesílení lamel
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PRVNÍM ZÁKAZNÍKŮM SLOUŽÍ JIŽ 25 LET!
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