
Rozkládací pohovky 
                          s vysokým komfortem spaní 

 
 



 
 

Bydlíte v garsonce nebo jednopokojovém bytě a potřebujete ušetřit každý centimetr prostoru? 
 
Nevíte kde složí hlavu hosté ve vašem domě? 
 
S novou řadou sedaček od společnosti Magniflex, největšího výrobce italských matrací s 50tiletou tradicí a exportující  
do více než 80 zemí, to bude hračka! Tyto speciálně vyvinuté pohovky totiž neslouží jen k sezení, ale také ke kvalitnímu 
každodennímu spánku. 
 
Elegantní provedení pohovek disponuje špičkovým patentovaným mechanismem, který lehce přemění krásnou 
sedačku na pohodlné lůžko. 
 
Už se nemusíte bát, že byste v pyžamu uléhali na místo, na kterém jste ještě před pár minutami seděli nebo například 
večeřeli. Sedačky mají pevně oddělenou sedací část od matrace, která je umístěna zespodu pohovky a přístup k ní je 
pouze po rozložení. Výhodou je tak maximálně hygienické prostředí.  
 
Další nespornou výhodou sedaček je i polstrování, které má snímatelné a pratelné potahy - na složité čištění můžete 
zapomenout, navíc všechny pohovky mají úložný prostor - odpadá starost kam s polštářem, či menší přikrývkou. 
Magniflex ani v případě pohovek nezapomíná na plnohodnotné matrace ze studené a paměťové pěny, ty nejsou 
v sedačkách umístěny napevno, takže je po 8 letech můžete bez problémů vyměnit. 
 
Pohovku můžete zakoupit samostatně nebo zakomponovat do systému rohových sedaček. K dispozici je řada kvalitních, 
elegantních, oděru odolných látek v moderním barevném provedení. 
Délka matrace je u všech typů pohovek 190 cm. Šířku matrace si můžete vybrat podle typu sedačky nebo křesla. 
 
Údržba a čištění: látky Daisy, Salvia a Setter jsou pratelné na 30 stupňů, čištění mikroplyše Daytona pouze chemicky 
nebo suchým tepováním. 
 
 
 
 



Gemma 
Rozkládací pohovka 

 
 Velmi elegantní rozkládací pohovka, kterou v případě potřeby změníte několika 

snadnými kroky v pohodlnou postel… 



Gemma 
Rozkládací pohovka 

…polohovací sklopná opěrka hlavy zaručuje  dokonalou oporu hlavy, maximální 
funkčnost a komfort. 



Gemma 
Rozkládací pohovka 

• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Výškově nastavitelné opěrky hlavy poskytující pohodlnou oporu 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými čalouněnými 

prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí 
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

Technické specifikace: 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Gemma: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L130 45.980 Kč 4.009 Kč 49.989 Kč 

Rozkládací dvoumístná L160 56.013 Kč 6.025 Kč 62.038 Kč 

Rozkládací střední L180 56.543 Kč 7.034 Kč 63.577 Kč 

Rozkládací třímístná L200 58.484 Kč 8.042 Kč 66.526 Kč 

Rozkládací Maxi L220 70.785 Kč 9.050 Kč 79.835 Kč 

Sedák s úložným prostorem 85x80 14.697 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L220 86.894 Kč 9.050 Kč 95.944 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Melantha 
Rozkládací pohovka 

 
          Pohovka se snadno změní v  postel pro Vaši relaxaci… 



Melantha 
Rozkládací pohovka 

   …šikovné odkládací boxy v zadní části zádových opěrek skryjí ložní prádlo a polštáře. 



Melantha 
      Rozkládací pohovka 

Technické specifikace: 

• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Dva elegantní polštářky dodávány s pohovkou 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní bajonetová kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými 

čalouněnými prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí 
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Melantha: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L130 36.880 Kč 4.009 Kč 40.889 Kč 

Rozkládací dvoumístná L160 42.023 Kč 6.025 Kč 48.048 Kč 

Rozkládací střední L180 41.846 Kč 7.034 Kč 48.880 Kč 

Rozkládací třímístná L200 41.670 Kč 8.042 Kč 49.712 Kč 

Rozkládací Maxi L220 49.081 Kč 9.050 Kč 58.131 Kč 

Sedák s úložným prostorem 160x68 29.419 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L268 71.088 Kč 8.042 Kč 79.130 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Cicas 
      Rozkládací pohovka 

 
 Pohodlná a praktická. Cicas Vám umožní chvíle relaxace kdykoliv během dne i noci… 

 



Cicas 
      Rozkládací pohovka 

...vás obklopí měkkými polštáři ve chvílích klidu. 
 



Cicas 
      Rozkládací pohovka 

Technické specifikace: 
• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Dva elegantní polštářky dodávány s pohovkou 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní bajonetová kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými 

čalouněnými prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí 
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Cicas: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L130 36.880 Kč 4.009 Kč 40.889 Kč 

Rozkládací dvoumístná L160 42.023 Kč 6.025 Kč 48.048 Kč 

Rozkládací střední L180 41.846 Kč 7.034 Kč 48.880 Kč 

Rozkládací třímístná L200 41.670 Kč 8.042 Kč 49.712 Kč 

Rozkládací Maxi L220 49.081 Kč 9.050 Kč 58.131 Kč 

Sedák s úložným prostorem 160x68 29.419 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L268 71.088 Kč 8.042 Kč 79.130 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Photus 
      Rozkládací pohovka 

 
 Elegantní a hladké linie. Praktický, snadno snímatelný a pratelný potah… 



Photus 
      Rozkládací pohovka 

...uvnitř skrývá dva pohodlné polštáře, zpříjemňující váš spánek. 
 



Photus 
      Rozkládací pohovka 

• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Dva elegantní polštářky dodávány s pohovkou 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní bajonetová kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými 

čalouněnými prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí  
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

 

Technické specifikace: 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Photus: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L130 36.880 Kč 4.009 Kč 40.889 Kč 

Rozkládací dvoumístná L160 42.023 Kč 6.025 Kč 48.048 Kč 

Rozkládací střední L180 41.846 Kč 7.034 Kč 48.880 Kč 

Rozkládací třímístná L200 41.670 Kč 8.042 Kč 49.712 Kč 

Rozkládací Maxi L220 49.081 Kč 9.050 Kč 58.131 Kč 

Sedák s úložným prostorem 160x68 29.419 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L268 71.088 Kč 8.042 Kč 79.130 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Zahir 
      Rozkládací pohovka 

 
  Moderní sedací souprava s možností snadné přeměny v postel  

                                                                                        pomocí několika jednoduchých kroků… 



…úzké postranice šetří prostor, pohovka se vejde i do malých místností. 
 

Zahir 
      Rozkládací pohovka 

 
 



Zahir 
      Rozkládací pohovka 

• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Dva elegantní polštářky dodávány s pohovkou 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní bajonetová kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými 

čalouněnými prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí  
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

 

Technické specifikace: 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Zahir: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L104 36.880 Kč 4.009 Kč 40.889 Kč 

Rozkládací dvoumístná L134 42.023 Kč 6.025 Kč 48.048 Kč 

Rozkládací střední L154 41.846 Kč 7.034 Kč 48.880 Kč 

Rozkládací třímístná L174 41.670 Kč 8.042 Kč 49.712 Kč 

Rozkládací Maxi L194 49.081 Kč 9.050 Kč 58.131 Kč 

Sedák s úložným prostorem 160x68 29.419 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L242 71.088 Kč 8.042 Kč 79.130 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Bluma 
      Rozkládací pohovka 

 
 Pohovka s jednoduchým moderním funkcionalistickým designem skrývá 

pohodlnou postel… 



…polštářky lze jednoduše umístit do opěráku. 
 

Bluma 
      Rozkládací pohovka 

 
 



Bluma 
      Rozkládací pohovka 

• Snadno ovladatelný patentovaný mechanismus jednoduše přemění designovou pohovku  
       v postel s pohodlnou a kvalitní matrací Magniflex 
• Dva elegantní polštářky dodávány s pohovkou 
• Prostor pro úschovu polštářů a ložního prádla v opěráku 
• Robustní bajonetová kovová konstrukce, modulárně propojená se snadno odnímatelnými 

čalouněnými prvky 
• Stabilní kovový rošt, pevnými sváry spojený s kovovou konstrukcí  
• Široká škála elegantních, oděru odolných látek a semišů v moderním barevném provedení 
• Maximální hygiena, garantovaná oddělením sedací a lehací zóny pohovky 
• Snadné ošetřování a čištění – veškeré čalounění je snímatelné  

 

Technické specifikace: 



Dostupné velikosti a kombinace pohovky Bluma: 

Verze Cena bez matrace Cena matrace Cena vč. matrace 

Rozkládací křeslo L122 36.880 Kč 4.009 Kč 40.889 Kč 

Rozkládací dvoumístná L152 42.023 Kč 6.025 Kč 48.048 Kč 

Rozkládací střední L172 41.846 Kč 7.034 Kč 48.880 Kč 

Rozkládací třímístná L192 41.670 Kč 8.042 Kč 49.712 Kč 

Rozkládací Maxi L212 49.081 Kč 9.050 Kč 58.131 Kč 

Sedák s úložným prostorem 160x68 29.419 Kč - - 

Rozkládací rohová sestava C1 L260 71.088 Kč 8.042 Kč 79.130 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
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