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Sestava s křeslem
KOMBO 130cm je pohodlným
křeslem „ušákem“ a napříkald
společně s KOMBO 200 tvoří

krásnou soupravu.

Rohová souprava
Pomocí rohového prvku KOMBO

pohodlně zvládne i oblíbenou verzi
rohové soupravy.

Taburet
Pohovku KOMBO můžete doplnit
o praktický taburet / konferenční

stolek.

Sestavy KOMBO
Váš prostor s KOMBEM zabydlíte

pohodlně a stylově. K dispozici jsou
totiž také další prvky sestav:

lavice, sedací polštář.

KOMBO
Rafinovaně přizpůsobivé

Relax jako v lehátku
Možnosti polohování pohovky

Kombo nabízejí mnoho variací –
i vy si najdete svou polohu.

Vodorovně jak v posteli
Díky dvěma lamelovým roštům,

rovné nedělené matraci
a systému rozkládání je spaní na

pohovce velmi kvalitní.

Místa jako na kanapi
Odpočinek ve vodorovné poloze
nebo usazení většího počtu lidí.
Na to stačí narovnat područky a

opěrky.

Pohodlí jako v ušáku
Polohovatelné područky a opěrky

nabízejí množství pohodlných
poloh pro každého.



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.
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Základní sezení Zvýšené sezení

VÝŠKA SEZENÍ A TYP PODSTAVY

MATRACE

PUR 10 KF 12 NOP 15 CD 15

Pur Komfort Nop Cloud

Zvolená matrace má vliv nejen na tuhost / komfort
sezení a ležení, ale také na sedací výšku pohovky.

TIP: Pro každodenní spaní doporučujeme matraci NOP 15.

Podle zvolené matrace se výška u základního sezení pohybuje 40 - 45 cm,
u zvýšeného sezení 47 - 52 cm. Celková výška pohovky 100 /107 cm

TABURETY A STOLKY NA TABURETY

Stolky pro taburetyTaburety

Délka:
130, 160, 180, 200, 220 a 240 (cm)

Šířka: 65 (cm)
30×70 cm 70×70 cm

Malý Velký

Pohovku je možné kombinovat s taburety a dalšími prvky do sestav
– třeba i rohových. Výška taburetu odpovídá pohovce, pohybuje se
tedy v rozmezí 40 - 45 cm, resp. 47 - 52 cm dle podstavy-

POSTEL NEBO ELEGANTNÍ
SEDACÍ SOUPRAVA

Systém rozkládacích a polohovatelných
pohovek Kombo nabízí mnoho variací
použití. Od vybavení pro studentský byt,
kde šetří místo a nabízí každodenní
přespání až po několika dílnou sedací sou-
pravu v obývacím pokoji. Díky službě
obnovy pohoky můžete měnit potah,
matraci nebo podstavu kdykoli si to
budete přát. Pohovka tak dokáže
plnohodnotně sloužit i desítky let.

Více informací o výrobku naleznete
na našich webových stránkách
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KOMBO
Polohovatelné pohovky a taburety
s vysokou variabilitou nastavení.

PRVNÍM ZÁKAZNÍKŮM SLOUŽÍ JIŽ 25 LET!

VARIANTA P240 P220 P200 P180 P160 P130

ŠÍŘKA
POHOVKY 240 cm 220 cm 200 cm 180 cm 160 cm 130 cm
ROZMĚRY PO
ROZLOŽENÍ 240 x 140 cm 220 x 140 cm 200 x 140 cm 180 x 140 cm 160 x 140 cm 130 x 140 cm

HLOUBKA POHOVKY

100 cm


