
 

 

 

Rozkládací sedací souprava SIESTA PLUS ROHOVÁ 

Specifikace produktu: 

 rozkládací sedací souprava pro každodenní spaní  

 varianta pravý nebo levý roh  (čelní pohled) 

 dobře ovladatelný mechanismus s  kovovým roštem  

 kvalitní pěnová matrace s  jádrem PUR T 35, výšky 12 cm a délky 195 cm, potah matrace Aloe Vera 

 šířka područek 10,15 a 25 cm 

 dřevěné nožičky 4D buk přírodní v ceně 

 sedačka v rozměrech 140 cm - sedák a opěrka nedělená 

 sedačka v rozměrech 160 cm – sedák a opěrka dělená 

 rohový díl s úložným prostorem 165 x 80 cm 

 potahové látky Luna, Artemis a Mystic – aqua clean  

 obchodní záruka: sedací souprava SIESTA PLUS ROHOVÁ – 3 roky 

 obchodní záruka: matrace – 2 roky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceny sedací soupravy SIESTA PLUS ROHOVÁ jsou včetně DPH 

Šířka sedáku / šířka matrace Luna/Artemis Mystic – aqua clean 

                140 x 120 43.000 Kč 51.690 Kč 

                160 x 140 44.300 Kč 53.090 Kč 

Područka s ÚP – šířka 25 cm    5.290 Kč  5.690 Kč 

 

Typy a ceny nožiček: základní provedení dřeva – buk přírodní 

1D Buk 3D Buk 4D Chrom 5K Chrom 6K 

 
    

dxšxv prxv šxv dxšxv prxv 

8x5x6 – 65 Kč 

6x6 – 80 Kč 
v ceně 

6x6 

8x5x6 - 315 Kč 

6x6 – 175 Kč     12x5x6–120 Kč 12x5x6 - 425 Kč 

22x5x6-120 Kč 22x5x6 – 425 Kč 

 

Barevné moření dřeva: 

 



 

 

 

Potah matrace: 

Potah Aloe Vera s přírodním antibakteriálním ošetřením Greenfirst se směsí esenciálních olejů zabraňuje výskytu 

roztočů a potlačuje tělesné pachy, čímž zajišťuje optimální hygienu lůžka.  

 Potah je pratelný na 40°C. 

                                       

 

Potahové látky: velký výběr z látek Luna, Artemis a Mystic - aqua clean 

Technické parametry látek LUNA 

Odolnost oděru 45 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 40°C - neždímat) 

Váha 357 g/m² 

 

Technické parametry látek ARTEMIS 

Odolnost oděru 45 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 40°C - neždímat) 

Váha 345 g/m² 

 

 

Technické parametry látek MYSTIC – aqua clean 

Odolnost oděru 100 000 MD 

Složení 100% polyester 

Čištění ruční čištění (na 30°C - neždímat) 

Váha 514 g/m2 

 

http://www.aquaclean.com/CZ_cz/jak-cistit-skvrny-z-pohovky 

 

http://www.aquaclean.com/CZ_cz/jak-cistit-skvrny-z-pohovky


 

 

Rozměry: rozkládací sedací souprava SIESTA PLUS ROHOVÁ 

 

 
 
 

 

Montážní list sedacích souprav naleznete na www.unar.cz 

UNAR s.r.o.  Slavkov pod Hostýnem 195, 768 61  

 

 

http://www.unar.cz/

