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Ocelové konstrukce Lamelové rošty Nedělené matrace Snímatelné povlaky Zakázkové provedení Servis

Unikátní pohovky pro život

Lenoška
Natáhnout si přes poledne nohy

zpříjemní celý den.

Kutloch
Nejen děti ocení možnost si

vytvořit útulné a bezpečné doupě.

Postýlka
S lamelovým roštem a rovnou

nedělenou matrací není problém
zajistit kvalitní spánek.

Peřinka
Opěrný polštář obsahuje peřinu

i polštář. Nemusíte nic hledat a vše
je pěkně po ruce.

Pohovka
Uvolnit a otevřít se.

Tak se nejlépe relaxuje. Pohovka
Single Vám s tím pomůže.

Manželská postel
I single potřebuje společnost.

Byť jen na skok

Sedačka
Do obýváku, kanceláře nebo

pokojíčku. Prostorově nenáročná,
přitom nabízí víc, než jen sezení.

Rohová souprava
Single je jako Lego. Možnosti

sestav jsou omezené jen fantazií
majitele.

SINGLE
Jednoduše užitečný.



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

ROZMĚRY

VARIANTA Single S80 Single S90

POLOHA
POHOVKY

ZÁKLADNÍ
PROVEDENÍ 80 x 200 cm 85 x 165 cm 85 x 130 cm 90 x 200 cm 95 x 165 cm 95 x 130 cm

PRODLOUŽENÁ
VERZE 80 x 220 cm 85 x 185 cm 85 x 150 cm 90 x 220 cm 95 x 185 cm 95 x 150 cm

ELEGANTNÍ VYUŽITÍ PROSTORU

Lenoška Single nabízí elegantní minima-
listický design s vysokou přidanou ho-
dnotou pro menší prostory. Dokáže se
rozložit v jednolůžko a poskytnout tak
nejen pohodlný odpočinek, ale také pří-
ležitostné přespání. Pro pravidelné spa-
ní lze lenošku vybavit různou kvalitou
matrací, individuální šířkou i délkou. Mani-
pulace s lenoškou je velmi jednoduchá
a její ocelové polohovací mechanismy za-
jišťují dlouhou životnost i při intenzivním
používání.

MATRACE

PUR 10 KF 12 NOP 15

Pur Komfort Nop

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

Výška sezení se u singlu pohybuje v rozmezí 46 – 51 cm.

TIP: Pro každodenní spaní doporučujeme matraci NOP 15.

Celková hloubka pohovky S80 je 85 cm.
U varianty S90 je 95cm.

SINGLE
Polohovatelné lenošky
s vysokou užitnou hodnotou

DOPLŇKY

1. Nohy (kov / dřevo)
2. Polštářky
3. Úložný polštář
4. Zdvojení lamel 1.
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Více informací o výrobku naleznete
na našich webových stránkách
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PRVNÍM ZÁKAZNÍKŮM SLOUŽÍ JIŽ 10 LET!
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