
Jsme česká firma zabývající se výrobou atypického čalouněného nábytku na míru podle požadavků našich 
zákazníků. Jsme schopni zhotovit sedací soupravu, pohovku či postel přesně podle vašich představ.

S výrobou čalouněného nábytku máme dlouholeté zkušenosti, používáme tradiční postupy a moderní materiály. 
Díky tomu vytváříme vysoce komfortní nábytek s designem, jež je charakterizován funkčností, estetikou  
a dokonalým pohodlím. 

Máme širokou nabídku potahových materiálů - látek i usní.

Co si vymyslíte, to Vám vyrobíme!

KAPPA
KAPPA 11 
Sedací souprava KAPPA je se svým moderním designem 
vhodná zejména do větších interiérů. Velké množství 
elementů sedací soupravy je možné nakombinovat do 
74  různých sestav. Zvedací podhlavníky dodávají tomuto 
modelu větší variabilitu použití. Rohovou sedací soupravu je 
možné opatřit rozkládáním, čímž se vytvoří pohodlné lůžko 
o  rozměrech 150×200 cm, které je určeno pro odpočinek  
a příležitostné spaní.

RELAX
Luxusní polohovací lehátko RELAX vytváří elegantní prvek v jakémkoliv interiéru. 
Kovová chromovaná konstrukce tohoto křesla má dlouhou historii, vznikla již  
v roce 1920. Na konstrukci jsou připevněny moderní elipsovité válečky z tvrdé 
PUR pěny, které křeslu dodávají pohodlí a stylový vzhled.

LAMBDA
Sedací souprava LAMBDA je to pravé pro zákazníky, kteří upřednostňují 
moderní vzhled čalouněného nábytku. Příjemné pohodlí při relaxaci 
vám poskytnou polohovací podhlavníky, jejichž sklon si můžete nastavit 
pomocí dvanáctipolohového mechanického kování.



Výroba čalouněného nábytku NA MÍRU
Vyrobíme vám čalouněný nábytek (sedací soupravu, pohovku, křeslo, lavici 
či postel) na míru přesně podle vašich představ. Stačí dodat obrázek či skicu, 
popřípadě i základní požadované rozměry. 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.

Potahové materiály

Usně – nabízíme vám 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 s úpravou Aquaclean - vysoce kvalitní látky ošetřené 
technologií pro snadnou údržbu. Malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce 
některých fix lze odstraňovat pouze vodou bez použití mýdla.

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

BETTA
Pohovka BETTA s jednoduchým a stylovým designem skrývá vysoce kvalitní celokovový rozkládací 
mechanismus, který se dá prakticky a snadno rozložit. Lehací plocha je opatřena matrací výšky 18 cm 
vhodnou pro trvalé spaní. Pohovka je ideální do malých bytů, hostinských pokojů nebo jako hotelová 
přistýlka.

RASL čalouněný nábytek  
1. máje 623, Luka nad Jihlavou 588 22, mobil: +420 739 214 599, radim.slechticky@rasl-nabytek.cz www.rasl-nabytek.cz

Co s i  v ymys l í t e ,  t o  Vám vyr ob íme !

ETTA
Pohovka ETTA je vhodná do moderních interiérů a vyznačuje se svým netradičním 
designem a vysokou variabilitou. Z pohovky lze při použití rohového elementu také 
vytvořit rohovou sedací soupravu.

LAMBDA 19
Nový design oblíbené sedací soupravy s polohovacími podhlavníky a vysokými nožkami. 
Elegantní a moderní styl s tradiční kvalitou zpracování.

USÁK
Toto křeslo vám poskytne to nejlepší posezení. 
Boční čalouněné hlavové opěrky slouží k opření hlavy 
při odpočinku, čtení knihy a při sledování televize.

LYON PATCHWORK
Křeslo Lyon je klasický ušák vyrobený z vysoce kvalitních 
materiálů. Potah tohoto křesla je tvořen sešitými kousky 
různých látek ve stylu patchwork. Každé křeslo je tudíž 
jedinečný originál.


