
(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volitstranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé).
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm
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KERBEROS/HERAKLES

ROZMĚRY:

SESTAVY:

-1-

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k použití kvalitního rozkládacího systému,
upozorňujeme na vysokou hmotnost dílů.

výška sedáku 43 cm
88 cm 63 cm (Herakles)výška s polštářem výška područek

výška bez polštáře 79 cm

50 cm s polštářemhloubka sedáku

51.P
(12.P ) 24

28.L

ložná plocha
cca 183/122/43

25.P 24

05.L
ložná plocha

cca 183/122/43

17.P

ložná plocha
cca 183/122/43

15.L
(28.L )

A (P/L)
263 × 170/ v. 88
h* 266 × 160/ v. 88

H (P/L)
236 × 251/ v. 88
h* 232 × 251/ v. 88

L (P/L)
236 × 251/ v. 88
h* 232 × 213/ v. 88

h* označení pro model Herakles

výška sedáku

výška s polštářem
hloubka sedáku s polštářem

výška 
bez polštáře

výška područky

HERAKLESKERBEROS

Sedací souprava Kerberos a Herakles se od sebe liší pouze
tvarem a velikostí područek

Sedák je tužší a je vytvořen skladbou PUR pěn, které doléhají 
na čalounické popruhy. Opěrák je volný,  je členěn do komor, 
které obsahují směs polyesterových nudliček.

Jednotlivé díly nabízejí vysokou variabilitu, ze kterých lze
poskládat sestavy různých tvarů a velikostí. Křesla mohou mít
rozklad nebo úložný prostor. 

  



DÍLY :

KERBEROS/HERAKLES

DOPORUČENÍ PODNOŽÍ:

-2-
 

01 – křeslo 
s područkami 
111 × 91/ v. 88 

02(P/L) – křeslo
s područkou
86 × 91/ v.88 

 03 – křeslo 
bez područek
61 × 91/ v. 88 

04(P/L) – křeslo 
s odkladním dílem
101 × 91/ v. 88 

05(P/L) – element
tvarovaný koncový
124 ×  91/ v. 88 

  46(P/L) – element tvarovaný
koncový s područkou
149 × 91/ v. 88 

 

11 S– 2-křeslo
s područkami
172 × 91/ v. 88 

12(P/L) – 2-křeslo
s područkou
147 × 91/ v. 88 

 
13 – 2-křeslo
bez područek
122 × 91/ v. 88 

15(P/L) – 2-křeslo 
s odkladním dílem 
162 × 91/ v. 88

 
17(P/L) – lůžko tvarované
s područkou
116 × 162/ v. 88  

KW7 - mat NS08 - mat

19 – 3-křeslo
s područkami
233 × 91/ v. 88 

20 (P/L) – 3-křeslo
s područkou
208 × 91/ v. 88 

 21 – 3-křeslo
bez područek
183 × 91/ v. 88 

24 – rohové křeslo
89 × 89/ v. 88 
 23(P/L) – 3-křeslo

s odkladním dílem
223 × 91/ v. 88 

 

29 – 3-křeslo rozkládací
s područkami
233 × 91(154)/ v. 88

55 – 3-křeslo s úlož. 
prostorem a područkami
233 × 91(154)/ v. 88

30(P/L) – 3-křeslo rozkládací
s područkou
208 × 91(154)/ v.  88  

56(P/L)– 3-křeslo s úlož.
prostorem a područkou
208 × 91(154)/ v.  88
 

31 – 3-křeslo rozkládací
183 × 91(154)/ v. 88

57 – 3-křeslo s úložným
prostorem
183 × 91(154)/ v. 88 

 

33(P/L) – 3-křeslo rozkládací
s odkladním dílem
223 × 91(154)/ v. 88 

 
  59(P/L) – 3-křeslo s úlož. prostorem

a odkladním dílem
223 × 91(154)/ v. 88 
 

183 × 63183 × 63183 × 63 183 × 63

40 – křeslo s úložným
prostorem a područkami
111 × 91(154)/ v. 88

60 – křeslo s podnožkou
a područkami
111 × 91 (154)/ v. 88 

50 – 2-křeslo s podnožkou
područkami 
172 × 91(154)/ v. 88 

 
 

 44 – 2-křeslo s úložným
prostorem a područkami
172 × 91(154)/ v. 88  

25 (P/L) – 2-křeslo
rozkládací s područkou
147 × 91(154) / v. 88  

 

51(P/L) – 2-křeslo s úložným
prostorem a područkou
147 × 91(154) / v. 88   

 

26 – 2-křeslo
rozkládací
122 × 91(154)/ v. 88

52 – 2-křeslo
s úložnýmprostorem
122 × 91(154)/ v. 88 

28 (P/L) – 2-křeslo rozkládací
s odkladním dílem
162 × 91(154)/ v. 88  

54(P/L) – 2-křeslo s úlož. prostorem
a odkladním dílem
162 × 91(154)/ v. 88  

122 × 63 122 × 63 122 × 63 122 × 6359 × 63

DOPLŇKY:
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POLSTRIN DESIGN s.r.o.
Pražská 685, 500 04 Hradec Králové
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz
www.polstrin.cz 

PO-PÁ 9-18, SO 9-12,30 hod.

Váš prodejce:Veškeré údaje týkající se rozsahu sortmentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazné a vztahují se k termínu �skové uzávěrky.

Výrobce si vyžaduje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy
pro výrobu čalouněných výrobků.

45 – opěrka hlavy
šířka 58 cm 

35 – taburet
89 × 89/ v. 43

34 – taburet
62 × 62/ v. 43

Uvedené rozměry jsou platné pro 
model KERBEROS.
U modelu HERAKLES – 4 cm na 
jednu područku.

Díly, které je možno do sestav zařadit
vždy jen mezi pevné díly: 
26, 31, 42, 48, 52, 57

Díly, které je možno do sestav zařadit
vždy jen k pevnému dílu:
25, 28, 30, 33, 41, 43, 49, 51,54, 56, 59, 61


