
 

 

Co si vymyslíte, to Vám vyrobíme! 

Pořídit si kvalitní sedací soupravu podle přání a třeba 

na míru? U nás žádný problém! Jsme český výrobce 

čalouněného nábytku RASL se sídlem v Lukách nad 

Jihlavou a svým zákazníkům vycházíme maximálně 

vstříc. Máme dlouholeté zkušenosti v oboru, od roku 

2008 se zabýváme zakázkovou výrobou atypického 

nábytku. Klademe důraz na tradiční řemeslné 

zpracování s použitím moderních a kvalitních 

materiálů.  

Co všechno umíme?  

Nabízíme širokou kolekci modelů čalouněného nábytku. Rádi vám zvolenou sedací soupravu vyrobíme 

přesně na míru vašemu interiéru. Úpravy jednotlivých prvků pro nás nejsou překážkou. Podle vašeho 

přání upravíme výšku opěráku, hloubku sedáku či rozměry područek.  

Důležitou součástí čalouněného nábytku je potahový materiál. Nabízíme mnoho kolekcí potahových 

materiálů všech vzorů i barev od výrobců ze Španělska, Velké Británie, Itálie a Německa. Nabízíme mnoho 

druhů hovězích usní špičkové kvality od italských a dánských výrobců.  

 

Nevybrali jste si ze standardní nabídky? Rádi Vám zhotovíme čalouněný nábytek (pohovku, křeslo, lavici, 

sedací soupravu či postel) podle Vašeho návrhu v podobě náčrtu či obrázku navrhovaného čalounění. 

Během výroby máte možnost vyzkoušet si komfort sezení a navrhnout případné změny v jeho konstrukci.  

 

Jako jedna z mála čalounických firem 

umíme očalounit sedací nábytek 

kravskou kůží se srstí, který se svým 

přírodním designem hodí zejména do 

dřevostaveb nebo srubu. Kravskou kůží 

se srstí čalouníme nejenom čela postelí, 

křesla, ušáky a taburety, ale i sedací 

soupravy a pohovky. Chlupatou kůží vám 

rádi očalouníme kterýkoliv z našich 

standardních modelů čalouněného 

nábytku, stejně jako atypickou sedací 

soupravu, pohovku či křeslo na zakázku.  

 

 



 
 

Dokonalé pohodlí pomáhají dotvářet 

opěrky za hlavou u sedacích souprav -

 podhlavníky. Jejich sklopením se 

vytvoří prostor pro posezení s přáteli, 

vyklopení podhlavníků umožní 

pohodlné posezení u televize nebo s 

knihou. 

Pro náš sedací nábytek je 

charakteristické čalounění s tzv. 

„pevným sezením“. (sedačka se 

neprosedí“). Kvalitní polyuretanová 

pěna garantuje dlouhou životnost a 

dokonalý vzhled. 

Pokud váš interiér nenabízí dostatek místa pro sedací soupravu, je vhodné rozhodnout se pro 

samostatnou pohovku. V malých pracovnách, obývacích nebo dětských pokojích zabírá menší prostor, ale 

stále tvoří dominantní prvek. Proto je i tady důležitá správná volba rozkladu na lůžko, kde nabízíme 

plnohodnotné matrace až do výšky 18 cm, včetně příjemné barvy a vzoru potahové textilie. 

Dobře zvolené křeslo příjemně doplní jakýkoli interiér obývacího pokoje. Různé typy křesel se hodí do 

ložnic, salónků, zimních zahrad, zasedacích i společenských místností. Standardně upravujeme ergonomii 

podle velikosti, hmotnosti a přání zákazníků. 

Volba kombinace vzoru a odstínu 

potahové textilie čalounění určuje, zda 

křeslo bude tvořit v interiéru dominantu 

či nenápadný prvek. Velké vzory 

čalounění sice nábytek opticky zmenšují, 

přitahují však pozornost. Nenápadné 

zemité odstíny potahu bez výrazného 

vzoru učiní křeslo decentní součástí 

místnosti. Stále populárnější jsou křesla 

s potahovou látkou tzv. patchwork, který 

si můžete poskládat podle vlastního 

výběru barevných odstínů a různých 

druhů látek. 

 

Specialitou je zabudování elektrického polohování do křesla nebo části pohovky, které si dálkovým 

ovladačem nastavíte do polohy, která Vám bude vždy s naším výrobkem příjemná.  



 
 

Čalouněný sedací nábytek vyrábíme též 

z materiálů pro venkovní použití. Ani na 

terase, pod pergolou či u bazénu se 

nemusíte vzdávat pohodlí čalouněné 

sedačky. Vhodné materiály pro 

venkovní použití zaručí, že Váš nábytek 

i jeho potah odolá vlivům počasí a 

neztrácí svou kvalitu. 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme s architekty a designéry, 

realizujeme návrhy interiérů privátních 

i veřejných. Vybavujeme např. hotely, 

restaurace, školy, lázeňské domy, 

kongresové prostory a mnoho dalších.  

 

 

 

 

 

 

Novinka v naší produkci je výroba 

akustických panelů do učeben, 

posiloven, nahrávacích studií nebo 

diskoték.  

 

 

 

 



 
 

 

Zabýváme se též opravami čalouněného 

nábytku. Přitom vycházíme z původního 

vzhledu a snažíme se o maximální zachování 

stylu každého kusu. Díky dlouholetým 

zkušenostem a zručnosti v čalounickém 

řemesle, stejně jako použitím tradičních 

čalounických materiálů navracíme starému a 

poškozenému čalouněnému nábytku původní 

krásu, vzhled a funkčnost. 

 

 

V roce 2018 jsme otevřeli vzorkovou prodejnu v Jihlavě, Havlíčkova 27a, Jihlava (naproti areálu Jihlavské 

terasy). Zde kromě vzorových modelů sedacího nábytku nabízíme též interiérové doplňky. Nabízíme např. 

designové hodiny, luxusní tapety špičkové kvality, italské matrace značky Magniflex, koberce, deky, 

polštářky nebo třeba kachlová kamna ze Želetavy. Rádi Vám poradíme s výběrem té správné sedací 

soupravy pro váš domov. Pomůžeme vám zorientovat se v nepřeberné nabídce potahových materiálů a 

zvolit ten nejvhodnější. Sedací souprava, to je dominanta každého obytného interiéru. Proto je nesmírně 

důležitá volba jejího tvaru, barvy a druhu potahové látky nebo usně.  

 


