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 Radim Šlechtický 
 RASL čalouněný nábytek
 Co si vymyslíte, to vám vyrobíme!

Vyrobíme čalouněný nábytek NA MÍRU a podle přání ytek NA MÍRU a podle přání
Jsme česká firma zabývající se výrobou atypického čalouněného 
nábytku, který je vyráběn podle požadavků klientů. Jsme schopni 
zhotovit sedací soupravu, pohovku či postel přesně podle vašich 
představ.
Dlouholeté zkušenosti s výrobou čalouněného nábytku, tradiční 
zpracování a moderní materiály nám dovolují vytvářet vysoce 
komfortní čalouněný nábytek s designem, jenž je charakterizován 
funkčností, estetikou a dokonalým pohodlím. Vybrat si můžete 
z rozličných druhů potahových materiálů či kůží.
Máte možnost zvolit si model čalouněného nábytku z naší stálé 
kolekce, který vám upravíme podle vašeho přání.
Vyrobíme vám čalouněný nábytek přesně podle vašich 
požadavků. Stačí dodat obrázek či skicu, popřípadě i základní 
požadované rozměry.
Zdarma vám vyhotovíme vizualizaci a rozkres s  rozměry 
a navrhneme materiálové složení čalouněného nábytku.
Po domluvení a odsouhlasení všech konstrukčních parametrů 
(navržené materiály, tvar a provedení nohou, potahový materiál, 
rozkládací mechanismus, zvedací podhlavníky) vám spočítáme 
cenu.
Doba výroby čalouněného nábytku je přibližně jeden měsíc. 
Záleží na velikosti sedací soupravy a konstrukčním řešení.

Úpravy během výroby? Žádný problém! 
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si komfort sedací soupravy už 
během její výroby. Tak můžete včas navrhnout další úpravy sedací 
soupravy, aby maximálně splňovala vaše estetické a  komfortní 
požadavky.  
Usně – k dispozici máme různé druhy hovězích usní v rozličných 
barevných odstínech. V naší kolekci naleznete hovězí usně první 
jakosti značky New Pel Company, ale i různé speciální a  velmi 
luxusní usně značky Sørensen.
Potahové textilie z Dubaje – potahové látky jsou dovážené 
z centra luxusních látek, které se nachází v Dubaji. V tomto centru 
jsou soustředěny luxusní potahové textilie z celého světa.
Španělské potahové textilie – tyto potahové látky jsou 
charakterizované obrovskou škálou pestrobarevných vzorů 
a odstínů.

Provedení nohou
Dřevěné nohy - moření si můžete vybrat z  našeho vzorníku 
(přírodní buk, olše, ořech, dub…) nebo je možné nohy namořit 
podle vámi dodaného vzorku, nebo podle nábytku či podlahy 
ve vašem interiéru.
Kovové, kombinace dřevo/kov.

Není třeba se loučit
Navracíme starému a rozbitému čalouněnému nábytku původní 
krásu jeho čalounění.
Máte doma křeslo, pohovku nebo sedací soupravu, čalouněné 
židle, čalouněné postele, čalouněné lavice, kterých se nechcete 
vzdát coby oblíbeného kousku? Opravíme je, jak si budete přát!  
Oprava čalouněného nábytku může zahrnovat potažení novou 
textilií či kůží, výměnu tvarovacích materiálů nebo i vyspravení 
celé vnitřní kostry.
Umíme také renovovat starožitný čalouněný nábytek. Dlouholeté 
zkušenosti v čalounickém řemesle a tradiční zpracování zaručují 
dokonalé navrácení původního vzhledu čalounění a  funkčnosti 
renovovaného nábytku.

Usedněte do luxusu....
Sedací souprava tvoří dominantu ve  vašem interiéru, proto 
je velice důležitá volba tvaru, barvy a  druhu potahové látky. 
V současné době je v nabídce nepřeberné množství různých typů 
vzorů a potahových textilií. 
Pomůžeme vám s jejich výběrem a společně najdeme ten nejlepší 
materiál pro vaši sedací soupravu. Uspokojíme vaše nejnáročnější 
požadavky.
Při rozhodování o typu sedací soupravy je důležité, zda bude 
umístěna u stěny, nebo v prostoru. V prvním případě jsou velice 
oblíbené rohové sedací soupravy. V našem portfoliu najdete 
velké množství elementů čalouněného nábytku, které lze 
sestavit pomocí spojovacího kování, a tím se vytvoří rohový set 
přesně na míru vašemu obývacímu pokoji. 

Pokud chcete, aby byla vaše sedací souprava umístěna v prostoru, 
nabízíme k ní solitérní prvky, jimiž jsou křesla, dvojmístné 
pohovky, trojmístné pohovky a taburety.
Dalším rozhodovacím kritériem je, zda má být sedací souprava 
s rozkládáním či bez. U nás si vyberete v obou případech. Všechny 
typy vyrábíme v obou variantách: rozkládací i pevné. 
Některé z těch rozkládacích jsou vybaveny úložným prostorem, 
závisí však na konstrukci čalounění. 

Moderní design, dokonalé pohodlí
Naším cílem je vyrábět sedací soupravy s moderním desi-gnem, 
který je charakterizován dokonalým pohodlím. To pomáhají 
dotvářet hlavové opěrky neboli podhlavníky. 
Jejich výhodou je, že jimi doplníte sedací soupravu, kdykoliv si 
budete chtít udělat pohodlí - se sklopenými podhlavníky se hodí 
pro posezení s přáteli a po vyklopení podhlavníků docílíme velice 
pohodlného posezení u televize nebo u pěkné knihy.
Naše sedací sety jsou charakteristické čalouněním s  takzvaným 
„tvrdým sezením“. To zaručuje dlouhou trvanlivost tvarovacích 
i potahových materiálů. Sedačka se vám tzv. „neprosedí“. 
Čalounění tohoto typu je také výhodné z toho důvodu, že se 
při dosednutí do pohovky nezaboříte, a pak se lépe ze  sedací 
soupravy vstává.

Maximální spokojenost
Pokud nemáte doma dost místa na sedací soupravu, je dobré se 
rozhodnout pro pohovku. Ta je vhodná do  malých obývacích 
a do dětských pokojů. Přestože zabírá menší prostor než sedací 
souprava, tvoří stále dominantní prvek interiéru. 
Proto je nesmírně důležitá správná volba barvy a vzoru potahové 
textilie. 

Rozkládací pohovky jsou vhodné, zejména když u  vás přespává 
návštěva. Některé z nich mají natolik kvalitní lehací plochu, 
že mohou sloužit i  k trvalému spaní. Rozkládací pohovky jsou 
zpravidla vybaveny úložným prostorem pro lůžkoviny.
Speciálním typem pohovky je pohovka MAX, jež je určena 
pro vaše zvířecí miláčky. Tento luxusní pelíšek je opatřen 
vyjímatelným polštářem se snímatelným potahem pro snadnou 
údržbu.

Nápadně či decentně?
Křeslo příjemně doplňuje interiér obývacího pokoje, jenž je 
vybaven sedací soupravou či pohovkou. Různé typy křesel se hodí 
do ložnic, salónků, zimních zahrad, zasedacích a  společenských 
místností. Můžete s nimi doplnit jakýkoliv typ interiéru. 
Volba kombinace vzoru a odstínu potahové textilie čalounění 
určuje, zda křeslo bude tvořit dominantní či nenápadný prvek
interiéru. Velké vzory čalounění sice nábytek opticky zmenšují, 
přitahují však pozornost, a  proto  vytvářejí z křesla nápadný 
prvek. Nenápadné zemité odstíny potahu křesla bez výrazného 
vzoru učiní křeslo decentní součástí místnosti. 
Zvláštním typem křesla je relaxační lehátko. Polohovací 
relaxační křeslo nabízí změnu polohy, která přechází z polosedu 
až do lehu.
Dalším speciálním druhem křesla je ušák. Má vysoký opěrák 
doplněný bočními opěrkami, díky kterým umožňuje opření celé 
horní poloviny těla včetně hlavy.Pokud nemáte doma dost místa na sedací soupravu, je dobré se 
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a do dětských pokojů. Přestože zabírá menší prostor než sedací 
souprava, tvoří stále dominantní prvek interiéru.
Proto je nesmírně důležitá správná volba barvy a vzoru potahové
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Vzorková prodejna RASL 
– Design studio Jihlava
Havlíčkova 5816/27a, Jihlava

Otevírací doba:
Po – pá: 9:00 – 16:00
So + ne: po telefonické domluvě

Jak získat do svého 
domu či bytu komfort-
ní čalouněný nábytek? 
V Designovém studiu 
a vzorkové prodejně 
společnost RASL v Jih-
lavě lze pořídit špičko-
vý nábytek, vyrobený i 
podle vlastního návrhu 
klienta. 

Designové studio a vzorková prodejna RASL
 v Jihlavě – komfortní čalouněný nábytek 

Špičkové usně, ale i trend 
 současné doby – patchwork 

K výrově používá společnost 
RASL špičkové kování a nejlepší 
materiály na trhu. 

Mezi nimi hovězí usně v rozlič-
ných barevných odstínech, např. 
usně první jakosti značky New 
Pel Company či speciální luxusní 
usně značky Sørensen. Ke špič-
ce patří též španělské potahové 
textilie s protišpinivou úpravou, 
v široké škále pestrobarevných 
vzorů a odstínů.

Trendem současné doby, na 
který společnost zareagovala, 
je designové řešení čalouněné-
ho nábytku ve stylu patchwork. 
„Patchworky se dnes líbí mladým 
lidem, ale i zákazníkům střední 
generace,“ popisuje ze zkušenosti 
R. Šlechtický. Potahová látka je v 
tomto případě sešívána z kousků 
látek, které si zákazník sám pří-
mo vybere. Každé křeslo je pak 
jedinečný originál. 

Také moření dřevěných částí 
nábytku lze buď vybírat ze vzor-
níku (přírodní buk, olše, ořech, 
dub…), anebo řešit podle nábyt-
ku či podlahy v daném interiéru 
zákazníka. Nohy mohou být též 
kovové, nebo v kombinaci dřeva 
a kovu.

Původní lesk a krásu čalounění 
umí profesionálové ve společnos-
ti RASL vracet i starému a poško-
zenému nábytku. Čalouněný ná-
bytek  potáhnou novou textilií či 
kůží, vymění tvarovací materi-
ály nebo i vyspraví celou vnitřní 
kostru. Renovovat dokážou i sta-
rožitný čalouněný nábytek.

Vzorková prodejna společnosti RASL v Havlíčkově ulici v Jihlavě je otevřena klientům od pondělí do pát-
ku, po domluvě pak i během víkendu. Specialisté tu klientovi poradí s výrobou čalouněného nábytku přes-
ně podle jeho přání.     PI-dbz19-24D

Lehátko Relax s kovovou konstrukcí a elipsovitými válečky je typickým designovým prvkem v nabídce 
společnosti RASL. Je poznávacím znamením na jejích vozidlech i propagačních materiálech. 

Křeslo Lyon Patchwork v interiéru jihlavské vzorkové prodejny 
RASL. Potahovou látku mohou v dílně sešít z kousků látky přímo 
podle výběru zákazníka. 

Radim 
Šlechtický 

zpracování.  
Klient vybírá z rozličných dru-

hů potahových materiálů či kůží, 
volí si model nábytku ze stálé 
kolekce, ale může si jej nechat 
upravit podle vlastního přání. 

„Stačí dodat obrázek či skicu, 
popřípadě i základní požadované 
rozměry. Naši odborníci vyhotoví 
vizualizaci a rozkres s rozměry 
a navrhnou materiálové složení 
čalouněného nábytku,“ vysvětlu-
je majitel firmy.  

Architektům interiéru dokáže 
dílna RASL vyrobit jejich návrhy 
nábytku jako originály na míru. 
Klient odsouhlasí konstrukční 
parametry – zvolené materiály, 
tvar a provedení nohou, potaho-
vý materiál, rozkládací mecha-
nismus, zvedací podhlavníky 
apod. Nábytek je poté zhotoven 
přibližně do jednoho měsíce.

Unikátní je pro zákazníka 
možnost vyzkoušet si nábytek 
už ve fázi jeho výroby a ovlivnit 
tak výsledný komfort - upravit 

umístění švu, velikost či tuhost 
sedáků.

„Není třeba nakupovat náby-
tek v Praze přes distributora - u 
nás se každý může podílet přímo 
na tvorbě svého nábytku. Vzni-
kají tak kusy v originálním desig-
nu, jediné na světě,“ popisuje R. 
Šlechtický.  

Odborníci v Designovém stu-
diu a vzorkové prodejně RASL 
pomohou klientovi zoriento-
vat se v nabídce různých druhů 
a vzorů potahových textilií, ale i 
typů nábytku.  

Ten je možno vyrobit ve varian-
tě rozkládací i pevné. Pro sedací 
nábytek RASL je charakteristic-

ké čalounění s tzv. „tvrdým seze-
ním“. To umožňuje použití PUR 
pěny s vysokou hustotou, kte-
rá zaručuje dlouhou trvanlivost 
tvarovacích i potahových mate-
riálů (sedačka se tzv. „neprose-
dí“). Při dosednutí do pohovky 
se navíc nezaboříte a ze sedačky 
se lépe vstává.

„Jsme například schopni upra-
vit ergonomii křesla podle přání 
a postavy zákazníka,“ dodává R. 
Šlechtický. Specialitou jsou dnes 
elektrické mechanismy, které lze 
zabudovat do sedačky pro ještě 
lepší relaxaci.  

Sedací soupravy, pohovky, rela-
xační lehátka, křesla, ušáky, tabu-
retky a mnohé další lze nalézt a 
objednat v jihlavské vzorkové 
prodejně. K tomu jsou v nabíd-
ce doplňky - designové koberce, 
tapety, hodiny, deky, a také špič-
kové italské matrace MAGNIF-
LEX. Odborníci v prodejně umí 
řešit i podlahy, závěsy, záclony a 
další prvky interiérů. 

Nejvyšší kvalita a důraz na spl-
nění každého specifického přá-
ní zákazníka jsou typické pro 
práci společnosti RASL. Zave-
dená firma zakladatele a maji-
tele Radima Šlechtického sídlí 
a vyrábí v Lukách nad Jihlavou, 
na trhu působí už déle než 
deset let. 

Od podzimu 2018 plní spo-
lečnost přání klientů i přímo v 
centru Jihlavy. Designové stu-
dio a vzorková prodejna RASL 
tu působí v  moderních pro-
storách v Havlíčkově ulici  

5816/27a, naproti areálu 
Jihlavské terasy. 

Společnost RASL má 
ve svém portfoliu 

rozsáhlé realizace 

pro nejnáročnější zákazníky po 
celém světě, přesto klade důraz 
i na domácí klientelu. Cesta ke 
špičkově zpracovanému nábyt-
ku, vyrobenému na míru a pod-
le vkusu zadavatele, vede právě 
přes jihlavskou vzorkovou pro-
dejnu.  

Vše podle představ
Sedací soupravu, pohovku, 

křeslo či postel vyrobí spo-
lečnost RASL klientovi přes-
ně podle jeho představ. Tvorba 
komfortního čalouněného ná-
bytku s originálním designem, 
dokonalou funkčností, estetikou 
a pohodlím vychází ze spoluprá-
ce s týmem designérů a architek-
tů, z používání nejlepších sou-
časných materiálů a tradičního 


