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22 690,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
86-97 262 205 198x131 43 62

běžně: 28 866,-

Provedení: Moric tmavě modrýNATALI 2

Trendová rohová sedací souprava s rozkladem na lůžko a praktickým úložným prostorem v relaxačním 
otomanu s opěrami. Komfortní sezení zaručují nastavitelné opěrky hlavy. Záda sedačky jsou očalouněna.

Akční látka: všechny odstíny Moric ze vzorníku LUMCO (A2) ČESKÁ VÝROBA.

INFO

43-54

JERRY Provedení: Nemo zelená / City life

INFO
Univerzální pohovka pro 2 osoby s rozkladem na lůžko a malým úlož-
ným prostorem. Vhodná např. do dětských a studentských pokojů.
Akční látky: Nemo zelená / City life; Nemo růžová / Eagle 108; Ordos 
šedá, Panama / Karakas oranžový, fi alový, zelený.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
85 166 84 185x118 43 58 52

8 080,-
CENA

běžně: 9 850,-

VLASTNOSTI DANIELA VLASTNOSTI
Provedení: Koko Loko tyrkysová

INFO
Moderní pohovka s automatickým rozkladem na lůžko a úložným 
prostorem. Vhodná pro každodenní spaní. Akční látky: Ekvador černý / 
Toni; všechny odstíny Koko Loko; Panama / Karakas oranžový, fi alový, 
zelený; Coco tyrkys / Malaga tyrkys, Coco hnědá / Malaga hnědá.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
84 207 100 207x163 44 85 38/52

12 840,-
CENA

běžně: 15 420,-

FILIP VLASTNOSTI
Provedení: Maroko 2357 / Coco tyrkysová

INFO
Komfortní měkčí rohová sedačka s velkým úložným prostorem a rozkla-
dem na úctyhodné dvojlůžko. Možnost přiobjednat podpěrný bederní 
molitanový válec. Nechybí očalouněná záda sedačky. Akční látky: 
všechny odstíny Maroko ze vzorníku LUMCO (A) ČESKÁ VÝROBA.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
91 265 173 202x131 43 62 50

19 260,-
CENA

běžně: 20 740,-Kč

2x polštář v ceně

2x polštář v ceně

2x polštář v ceně

ONDRA VLASTNOSTI
Provedení: Awilla tm.
hnědá / Loca zelená

INFO
Redesignovaná pohovka Daniela s prošívanými pruhy pro lepší 
vyladění Vašeho pokoje. Vybaveno rozkladem na lůžko a úložným 
prostorem. Vhodná také pro každodenní spaní. Akční látky: Awilla 11 
tm. hnědá / Awilla 17 žlutá, Loca: tyrkysová, růžová, zelená, oranžová.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
84 200 95 200x160 44 85 38/52

12 840,-
CENA

běžně: 15 420,-

Výrobce si vyhrazuje právo konstrukčních změn u nabízených modelů nábytku beze změny jejich obecného charakteru. Obrázky jsou ilustrační  
a barvy se mohou ve skutečnosti lišit. Rozměry jsou informativní a mohou se lišit až o 3%. Ceny jsou maloobchodní včetně DPH bez dekorace.

          Za problémy při nastěhování nábytku do interiéru a tiskové chyby neručíme. Splátkový prodej dle aktuální nabídky obchodních míst.
© LUMCO spol. s r.o. 2016 | www.lumco.cz

LUCAS VLASTNOSTI
Provedení: Eagle 108 / Nemo růžová

INFO
Relaxační křeslo pro pohodlné lenošení, či čtení knihy u krbu. Vysoký  
a měkoučký posez + ergonomicky tvarovaná opěrka zad.
Akční látky: všechny standardní látky ze vzorníku LUMCO (A+A2) 
ČESKÁ VÝROBA.

výška délka hloubka v. sedu hl. sedu v. opěry od s.
108 85 72 47 52 67

6 750,-
CENA

běžně: 7 600,-

1 850,-

TABURETKA

CENA

INFO 5 210,-

JANETT

1 060,-

PODNOŽKAProvedení:
Savana 09

Pohodlné a polohovací křesílko s područkami 
z ohýbaného masivního dřeva. Odstíny dřeva: 
buk, olše, mahagon, ořech, rustikal. Akční látky: 
všechny standardní látky ze vzorníku LUMCO 
(A+A2) ČESKÁ VÝROBA.

výš.   dél.  hlo.   v.sed   h.sed   v.op.  
101    65     72       45        52        75

běžně: 5 500,- běžně: 5 500,-
CENA

INFO 5 210,-

SIMON
Provedení: Etna fi alová

Křesílko s područkami z ohýbaného masivního 
dřeva. Odstíny dřeva: buk, olše, mahagon, 
ořech, rustikal. Akční látky: všechny standardní 
látky ze vzorníku LUMCO (A+A2) ČESKÁ 
VÝROBA.

výš.   dél.  hlo.   v.sed   h.sed   v.op.  
103    68      88       44        50        73

běžně: 2 270,-

CENA

INFO 1 880,-

KLOKAN
Provedení: Karakas oranžový

Sedací vak ve tvaru hrušky s dvojitým uzávě-
rem pro doplňování či odebírání polystyreno-
vých kuliček. Akční látky: Panama / Karakas 
oranžový, fi alový, zelený.

 výš.      dél.      hlo.    objem nosnost 
  90        80          70       200L    120kg        

běžně: 3 280,-

CENA

INFO 2 800,-

VIKI
Provedení: Zebra

Malé designové čalouněné křesílko. Akční lát-
ky: Loca zelená, oranžová, růžová, tyrkysová; 
Awilla 24 / Amber 73; Awilla 19 / Amber 72; 
Zebra / Eko kůže bílá.

výška       délka     hloubka    v.sed    
   80            69             62            44

HORTENZIE VLASTNOSTI
Provedení: Orfeo 01 / 
Romeo 01 (skupina C)

INFO
Luxusní a vznešená sedačka s molitany měkkými jako obláček, čtyřmi 
druhy područek v moderním designu nazvaná po chráněnce ratibořic-
ké kněžny. Standardem je úložný prostor a rozklad na lůžko.Akční látky: 
všechny standardní látky ze vzorníku LUMCO (A+A2) ČESKÁ VÝROBA.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
102 278 150 214x114 48 50 54

26 450,-
CENA



Akční látky produktů NATALI, NATALI 2, FILIP, ADRIANA, KLÁRA, OLIVIE, DAVID, LEONA a ESTER lze mezi sebou prohazovat.

2x nastavitelný 
záhlavník v ceně

2x polštář v ceně

28 650,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
90 330 215 270x120 46 54

běžně: 30 260,-

Provedení: Etna oranžováKLÁRA

Klasický čistý design a maximální pohodlí, to jsou přednosti této sedací soupravy. Samozřejmos-
tí jsou velké úložné prostory a rozklad na lůžko. Možnost objednat modelové taburetky nebo 
křesla.

INFO

Akční látka: všechny odstíny Etna ze vzorníku LUMCO (A) ČESKÁ VÝROBA.

46

2 380,-

TABURETKA

VLASTNOSTI

VARIANTY

26 950,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
96 347 231 270x123 45 55

běžně: 28 080,-

Provedení: Dante 101 / Costa 101OLIVIE

Sedačka klasického stabilního vzhledu a konstrukce, zajistí maximální komfort pro celou Vaši 
rodinu. Nechybí úložné prostory nebo rozklad na lůžko. K sedačce máme v nabídce i křeslo či 
taburetky. Akční látka: 

INFO

všechny odstíny Dante/Costa ze vzorníku LUMCO (A2) ČESKÁ  VÝROBA.

58

1 070,-

TABURETKA

VLASTNOSTI

VARIANTY

25 990,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
100 320 163 245x105 46 53

běžně: 28 340,-

Provedení: Platan žlutýDAVID

Zakulacený design sedačky vyhovuje klasicky zařízeným interiérům. Zajišťuje maximální pohodlí 
při odpočinku. Obsahuje úložné prostory a je rozkládací. Součástí sestavy mohou být i křesla a 
taburety. Sedací souprava má očalouněná záda v barvě potahu.

INFO

Akční látka: všechny odstíny Platan ze vzorníku LUMCO (A) ČESKÁ VÝROBA.

58

2 380,-

TABURETKA

VLASTNOSTI

VARIANTY

27 500,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
106 341 225 260x118 45 53

běžně: 30 260,-

Provedení: Kongo béžováLEONA

Nejvyšší LUMCO systémová sedací souprava klasického provedení. Vybavena úložnými prostory 
a rozkladem na lůžko. Sedačka může být rozšířena o křesla či taburety MONA.

INFO

Akční látka: všechny odstíny Kongo ze vzorníku LUMCO (A) ČESKÁ VÝROBA.

61

1 070,-

MONA

VLASTNOSTI

VARIANTY

29 720,- výška délka

CENA

hloubka
ROZMĚRY (cm)

rozklad v. sedu hl. sedu v. opěry od sedu
90 264 212 202x112 43 54

běžně: 31 990,-

Provedení: Coco tyrkysESTER

Jemné obloukovité kontury čalounění působí tak, jak mají, čistě a moderně a přitom ví, jak pro 
vás zajistit pohodlí i díky vertikálně a horizontálně nastavitelným záhlavníkům. Velké úložné pro-
story s otevíráním vzhůru a rozklad na lůžko nechybí. Sedačka má očalouněná záda.

INFO

Akční látka: Coco hnědá / Malaga hnědá, Coco tyrkys / Malaga tyrkys.

47

VLASTNOSTI

VARIANTY

NATALI VLASTNOSTI
Provedení: Awilla tyrkysová

INFO
Opticky lehký současný vzhled sedačky dokonale omladí Váš interiér 
nebo skvěle zapadne do moderny. Nechybí praktický úložný prostor,  
rozklad na lůžko a očalouněná záda. Akční látky: všechny odstíny 
Awilla ze vzorníku LUMCO (A2) ČESKÁ VÝROBA.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
86-97 265 173 202x131 43 62 43-54

19 260,-
CENA

běžně:  27 750,-

ADRIANA VLASTNOSTI
Provedení: Wenus hnědá

INFO
Moderní rohová sedací souprava s výrazným prošíváním. Funkce auto-
matického rozkladu na lůžko vhodné i pro každodenní spaní. Úložný 
prostor v otomanu. Akční látky: všechny odstíny Wenus ze vzorníku 
LUMCO (A) ČESKÁ VÝROBA.

výška délka hloubka rozklad v. sedu hl. sedu v. op.
100 258 160 215x130 46 55 58

18 010,-
CENA

běžně: 20 360,-


