
Prémiová kožená sedačka Monako
se vyznačuje především kvalitním 
potahovým materiálem z přírodní usně 
a moderním designem. Poskytuje 
dostatečný prostor k sezení s třemi 
polohovatelnými podhlavníky, úložný 
prostor i možnost rozložení na lůžko.

Monako

Š×V×H: 245×92×165 cm, 
plocha lůžka: 210×122 cm,
materiál: kůže / eko kůže
(100-0004/001, 002)

29 999 Kč
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Rohová rozkládací sedačka Leka
z prémiové nábytkové značky Henry Style
v sobě spojuje praktické funkce
s nadstandardním pohodlím. Patří mezi 
ty, které lze díky PUR matraci používat pro 
každodenní spaní a navíc nabízí
i dostatek úložného prostoru, například pro 
uskladnění lůžkovin. Vybrat si ji můžete
z několika barevných variant.

Leka

Rozkládací sedací soupravy se těší dlouhodobě velké oblibě nejen kvůli praktickému úložnému 
prostoru, ale také pro svou výhodu rychle poskytnout lůžko k přespání. Pro návštěvu dostačující, 
ale co když chcete sedačku používat jako plnohodnotnou postel a spát na ní každý den?
Nabídka modelů určených ke každodennímu spaní je naštěstí široká a uspokojí i ty, kteří vyžadují 
pohodlné a především zdravé poležení. Při jejich výběru si můžete být jisti, že dostanete kvalitní 
matraci uloženou na správném roštu a že konstrukce rozkládací sedačky snese vysokou zátěž.

Sedačky

Opravdu
každodenní spaní

DOPRAVA ZDARMA

Leka
Š×V×H: 280×88×183 cm, plocha lůžka: 190×140 cm,
úložný prostor, materiál: látka (118-0003/046, 047)

38 999 Kč

Connie
Š×V×H: 199×89×100 cm, plocha lůžka: 140×195 cm,
materiál: látka (172-0069/001, 008)

22 999 Kč

Sedačky

Š×V×H: 280×88×183 cm, 
plocha lůžka: 190×140 cm,
úložný prostor, materiál: 
látka (118-0003/046, 047)

38 999 Kč

NÁBYTEK
NÁBYTEK

https://www.jena-nabytek.cz/id/118-0003/046;118-0003/047
https://www.jena-nabytek.cz/id/118-0003/046;118-0003/047
https://www.jena-nabytek.cz/id/118003/046


Velká sedačka Ravenna je ideální pro 
prostorné obývací pokoje početných 
rodin a oceníte ji i když očekáváte 
návštěvu přátel. A to nejen pro její 
nadstandardní rozměry, ale i proto,
že je vyrobena z odolného potahového 
materiálu v kombinaci s praktickou eko 
kůží. Údržba je snadná a rychlá.

Dopřejte si 
prostor

Ravenna
Š×V×H: 345×90×159 cm, rozkladací,
plocha lůžka: 305×135 cm, materiál: látka / eko kůže
(314-0025/001, 002)

13 499 Kč

30 dní na vyzkoušení u vás doma s možností vrácení zdarma.

Cremona
Š×V×H: 90×104×96 cm, materiál: látka/dřevo
(157-0003/001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009)

7 999 Kč

Enro
Š×V×H: 272×84×185 cm, univerzální roh, rozkládací, plocha
lůžka: 130×225 cm, materiál: látka / eko kůže (157-0219/001)

14 499 Kč

Picolo
Š×V×H: 202×75×144 cm, plocha lůžka: 201×127 cm,
univerzální roh, úložný prostor, materiál: látka 
(152-0203/002)

8 999 Kč

Meli
Š×V×H: 228×90×158 cm, plocha lůžka: 206×120 cm,
materiál: látka (149-0113/001)

16 999 Kč

Mors
Š×V×H: 73×102×83 cm, nadčasový design,
materiál: látka (121-0429/001)

8 999 Kč

Baia
Š×V×H: 89×87×186 cm, výška sedáku: 42 cm,
materiál: látka/dřevo/PUR pěna (121-0433/001, 002)

9 999 Kč

Sedačky Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0003/001;157-0003/002;157-0003/003;157-0003/004;157-0003/005;157-0003/006;157-0003/007;157-0003/008;157-0003/009
https://www.jena-nabytek.cz/id/149-0113/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/152-0203/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/121-0429/001
https://www.okay.cz/id/121-0433/001;121-0433/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/314-0025/001;314-0025/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0219/001


San Marino
Š×V×H: 263×95×205 cm, plocha lůžka: 195×121 cm,
úložný prostor, materiál: kůže (100-0005/002)

49 999 Kč

Malpensa
Š×V×H: 273×95×203 cm, plocha lůžka: 194×129 cm,
úložný prostor, materiál: kůže (100-0082/001, 002)

54 999 Kč

Sedačky

Sedací soupravy z přírodní kůže jsou stále tím nejlepším, co můžete ve svém obývacím pokoji mít.
Luxusní nábytek s opravdu dlouhou životností ovšem vyžaduje náležitou péči.
Ale nebojte, není to nic složitého. Důležité je už správné umístění sedačky – blízko topení,
krbu či na přímém slunci bude mít její povrch tendenci vysychat a může praskat. Pozor dejte také
na módní doplňky a ostré předměty, které by ji mohly poškrábat. Kožené sedačce naopak svědčí 
pravidelné čištění speciálním přípravkem na přírodní usně a především impregnace celého jejího 
povrchu dvakrát ročně.

Jak se starat
o koženou sedačku

Luxusní kožená sedací souprava Torin, 
která patří do nábytkové řady Henry 
Style, je typickým představitelem své 
kategorie. Prémiový materiál se snoubí 
s nadčasovým designem, který ještě 
podtrhuje elegantní otoman s úložným 
prostorem.

Torin

Š×V×H: 217×84×157 cm, 
plocha lůžka: 121×194 cm,
univerzální roh,
dekor rozkladu: Alova 71,
(100-0007/002)

29 999 Kč

SedačkyNÁBYTEK
NÁBYTEK

https://www.jena-nabytek.cz/id/100-0007/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/100-0082/001;100-0082/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/100-0005/002


Největší výběr sedaček v ČR skladem – více než 2 200 modelů.

Monza
Š×V×H: 234×106×175 cm, plocha lůžka: 125×204 cm,
úložný prostor, materiál: látka (152-0202/001)

17 999 Kč

Berg
Š×V×H: 279×94×212 cm, plocha lůžka: 124×190 cm,
úložný prostor, materiál: látka (148-0318/001, 002)

25 999 Kč

Forsa
Š×V×H: 266×93×175 cm, plocha lůžka: 210×140 cm,
materiál: látka (148-0316/001, 002)

19 999 Kč

Sedačky

Boss II
Š×V×H: 90×92×86 cm, kvalitní materiál,
materiál: kůže (100-0174/002, 004)

14 999 Kč

Rocca
Š×V×H: 300×83×160 cm, plocha lůžka: 140×270 cm,
2× úložný prostor, materiál: látka (121-0082/001)

18 999 Kč

Avesta
Š×V×H: 286×100×166 cm, plocha lůžka: 250x125 cm,
úložný prostor, polohovatelné opěrky materiál: látka 
(121-0401/001, 002)

19 999 Kč

Alta
Š×V×H: 280×94×164 cm, plocha lůžka: 212×130 cm,
úložný prostor, materiál: látka (121-0402/001, 002)

20 999 Kč

Carre
Š×V×H: 121×75×72 cm, stylový a pohodlný dvojsedák,
materiál: eko kůže (172-0088/002)

6 499 Kč

Možnost dokoupení trojsedáku a křesla do setu

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/id/172-0082/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/148-0318/001;148-0318/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/100-0174/002;100-0174/004
https://www.jena-nabytek.cz/id/121-0082/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/152-0202/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/121-0401/001;121-0401/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/148-0136/001;148-0136/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/121-0402/001;121-0402/002


Panama U
Š×V×H: 315×95×216 cm, plocha lůžka: 118×256 cm,
2× úložný prostor, materiál: látka (659-0038/007)

32 999 Kč

Korfu III
Š×V×H: 362×87×287 cm, plocha lůžka: 210×124 cm,
úložný prostor, materiál: látka (149-0124/004, 005)

39 999 Kč

Doplňte svůj interiér vkusným setem 
Zara, který vám zajistí opravdový 
odpočinek.

Zara

1. Š×V×H: 225×98×86 cm, plocha lůžka:                    
193x128 cm (149-0139/001)
2. Š×V×H: 88×98×86 cm (149-0139/002)

28 499 Kč

Burbank
Š×V×H: 357×108×266 cm, plocha lůžka: 140×289 cm, nastavitelná 
hloubka sedu, materiál: látka sun (157-0488/003, 004)

46 999 Kč

BEZSTAROSTNÝ

NÁKUP

Sedačky

1.
2.

Doprava zdarma až k vám domů. Sedačky

Bitonto
Š×V×H: 294×79×196 cm, plocha lůžka: 230×127 cm,
úložný prostor, materiál: látka (157-0005/001, 002)

26 999 Kč

NÁBYTEK
NÁBYTEK

https://www.jena-nabytek.cz/id/149-0139/001;149-0139/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0488/003;157-0488/004
https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0005/001;157-0005/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/659-0038/017
https://www.jena-nabytek.cz/id/149-0124/004;149-0124/005


Ikaros
Š×V×H: 80/90×18×200 cm, pěnová matrace,
(480-0351/001)

2 999 Kč

Herakles
Š×V×H: 80/90×18×200 cm, pěnová matrace,
(480-0353/001)

3 999 Kč

Morfeus
Š×V×H: 80/90×24×200 cm, pěnová matrace,
(480-0356/001)

6 699 Kč

Orfeus XL
Š×V×H: 80/90×19×200 cm, pěnová matrace,
(400-0153/003)

2 999 Kč

Topper –
doplněk každé
matrace
V našich domácnostech je stále
rozšířenější používání topperu – svrchní 
tenké vrstvy, která chrání nosnou 
matraci před poškozením či ušpiněním
a současně napomáhá k lepšímu
rozložení hmotnosti těla.
Díky snímatelnému a pratelnému potahu 
je používání topperu vždy hygienické
a při výměně ložního prádla také vysoce 
praktické. Ochranná matrace topperu 
má však využití mnohem širší: dobře ji lze 
použít i pro vylepšení spaní na starých 
matracích, jako podložku na pohovku pro 
návštěvu nebo třeba pro cvičení.

Hermes
Š×V×H: 80/90×14×200 cm, pěnová matrace,
(480-0362/001)

1 999 Kč

Matrace a  toppery

Niobe
Š×V×H: 180×5×200 cm, matracový topper,
(400-0149/006)

2 899 Kč

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

Máte matraci déle než 3 roky? Bolí vás záda?
Vyměňte ji za novou a spěte zdravě.Matrace a toppery

https://www.jena-nabytek.cz/id/480-0362/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/480-0356/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/400-0149/006
https://www.jena-nabytek.cz/id/400-0153/003
https://www.jena-nabytek.cz/id/480-0351/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/480-0353/001


Jacob
Š×V×H: 187×122×211 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: látka (885-0141/001)

20 999 Kč

Postele

Boxspringy nabízejí to nejlepší, co si lze v kategorii postelí 
představit: elegantní vzhled, špičkovou konstrukci, promyšlený 
systém matrací, vysokou ložnou plochu, stylové čelo postele
a především všechny předpoklady k pohodlnému a zdravému 
spaní. Základní box sestává z masivního rámu a bonellové
matrace, na něm je položena nosná matrace a nakonec
svrchní topper, který ji chrání a poskytuje maximální pohodlí.

Fenomén zvaný
boxspring

Přepychovou vysokou postelí William
by jistě nepohrdl ani následník trůnu. 
Vždyť má všechny vlastnosti tolik 
oblíbených boxspringů, včetně 
moderního vzhledu.

William

Š×V×H: 210×151×212 cm, 
plocha lůžka: 
200×200 cm,
(885-0148/002)

39 999 Kč

Charles
Š×V×H: 189×124×218 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
úložný prostor, materiál: látka (885-0140/001)

24 999 Kč

Postele

180
160

180
160

NÁBYTEK
NÁBYTEK

https://www.jena-nabytek.cz/id/885-0148/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/885-0140/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/885-0141/001


Největší nabídka postelí skladem – 100 modelů ihned k odeslání.

Harry
Š×V×H: 90×60×200 cm, plocha lůžka: 90×200 cm,
materiál: látka (164-0032/001)

5 999 Kč

Mary Petite
Š×V×H: 149×100×209 cm, plocha lůžka: 140×200 cm,
materiál: LDTD (164-0027/009)

10 999 Kč

Vanessa
Š×V×H: 163×93×215 cm, plocha lůžka: 160×200 cm,
materiál: masiv/látka (909-1166/004)

7 799 Kč

Anne
Š×V×H: 192×114×214 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: látka/LDTD (164-0033/001)

23 499 Kč

Vegas
Š×V×H: 187×89×207 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: masiv (280-0310/001, 004, 006, 009, 011)

7 999 Kč

Alexa
Š×V×H: 207×186×110 cm cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: látka (690-0098/002)

12 999 Kč

Vivien
Š×V×H: 162×102×208 cm, plocha lůžka: 160×200 cm,
materiál: dřevo (909-1163/001)

9 599 Kč

Victoria
Š×V×H: 192×112×220 cm, plocha lůžka: 180×200 cm,
materiál: látka (164-0028/001)

24 999 Kč

Postele

180
160

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/id/164-0032/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/164-0028/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/280-0310/001;280-0310/004;280-0310/006;280-0310/009;280-0310/011
https://www.jena-nabytek.cz/id/909-1166/004
https://www.jena-nabytek.cz/id/909-1163/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/164-0027/009
https://www.jena-nabytek.cz/id/690-0098/002
https://www.jena-nabytek.cz/id/164-0033/001


Modelové řady kuchyní vyrobených v německých nábytkových továrnách splňují nejpřísnější
požadavky na kvalitu konstrukčních prvků i použitých materiálů. Získají si vás nejen moderním 
trendy designem, ale i jednoduchou a rychlou montáží díky předem připraveným skříňkám.

Vyrobeno v Německu

Heidi
dekor: magn./dub (455-0001/001, 002, 003, 004)

od 25  999 Kč

Kuchyně

Luxusní lakovaná kuchyňská linka 
Eugenie je součástí prémiové řady 
Henry Style. Vybírat lze hned z několika 
barevných a prostorových provedení, 
všem je však společná špičková kvalita 
použitých materiálů a konstrukčních 
prvků, vyšší pracovní plocha, spolehlivé 
kování Blum nebo nadčasový design.

Eugenie

Felicita
dekor: šedá/dub
(198-0005/001, 002, 003,004, 005)

od 11 999 Kč

Jodie
dekor: šedá (198-0006/001, 002, 003,004, 005)

od 11 499 Kč

rohová: 275×185 cm,
rovná: 300 cm,
dekor: bílá
(455-0005/001-012)

od 42 999 Kč

Ute
dekor: světlý beton (455-0002/001, 002, 003, 004)

od 22  999 Kč

Největší prodejce kuchyní na internetu – 150 modelů skladem.Kuchyně

Všechny kuchyně nabízíme v provedení levý roh, pravý roh a rovné, v různých délkách.

NÁBYTEK
NÁBYTEK

https://www.jena-nabytek.cz/id/198-0005/001;198-0005/002;198-0005/004;198-0005/005
https://www.jena-nabytek.cz/id/455-0001/001;455-0001/002;455-0001/003;455-0001/004
https://www.jena-nabytek.cz/id/198-0006/001;198-0006/002;198-0006/003;198-0006/004;198-0006/005
https://www.jena-nabytek.cz/id/455-0005/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/455-0002/001;455-0002/002;455-0002/003;455-0002/004


Velké otevřené prostory,
ale i jednotlivé místnosti bytu 
skýtají téměř nekonečné
možnosti, jak si pohrát s jejich
designovým sladěním.
V současné nabídce je celá 
řada nábytkových programů, 
díky nimž je vzhledové sladění 
obývacího pokoje, ložnice nebo 
třeba předsíně hračkou.
Stačí si jen vybrat.

Vybavte si byt 
v jednom stylu

BEZSTAROSTNÝ SERVIS

Kuchyně

Kuchyně Brick
300×182 cm, dekor: čená/dub
(157-0490/003, 004)

25 499 Kč

Kuchyňský ostrůvek Brick
Š×V×H: 120×86×90 cm, materiál: LDTD
(157-0490/008)

11 999 Kč

Jídelní stůl Brick
Š×V×H: 160×76×90 cm, materiál: LDTD/kov 
(157-0499/001)

4 499 Kč

Kuchyně a jídelna Brick

BEZSTAROSTNÝ SERVISBEZSTAROSTNÝ SERVIS

Tisíce dalších produktů na JENA-NABYTEK.CZ

https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0490/003;157-0490/004
https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0499/001
https://www.jena-nabytek.cz/id/157-0490/008


Nakupujte on-line na jena-nabytek.cz
Platnost letáku 14. 6. – 29. 8. 2021. Akční modely do vyprodání skladových zásob. Pokud není napsáno jinak, jsou ceny v letáku uvedeny bez spotřebičů, dekorací, dopravy a montáže. Dopravu a montáž nábytku je možné
individuálně objednat. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Uvedené míry a barevné odstíny materiálu v inzerci jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Za tiskové chyby neručíme.
Výběr potahových látek a kůží je za příplatek. Bližší informace na prodejně. Slevy zboží v letáku jsou odečítány z původních cen. Původní cena je cena před slevou, resp. cena, za kterou bylo zboží v minulosti prodáváno.
Jedná se o e-shopovou nabídku, zboží je dostupné na www.okay.cz nebo v prodejnách OKAY.

Henry Style Videorecenze Vysoký lesk Nastavitelná výška Úložný prostor Německá kvalitaKůže

Nive
Š×V×H: 110×49,4×67 cm, dekor: dub sonoma,
materiál: LDTD (314-0029/003)

999 Kč

Hanno
Š×V×H: 156×85,5×35 cm, dekor: dub sonoma,
materiál: DTD (198-0001/001, 002, 003)

2 399 Kč

Monti
Š×V×H: 80×180×34 cm, kvalitní materiály,
materiál: lamino (148-0313/001)

1 899 Kč

Henry StyleHenry Style VideorecenzeVideorecenze Vysoký leskVysoký lesk Nastavitelná výškaNastavitelná výška Úložný prostorÚložný prostor Německá kvalitaNěmecká kvalitaKůžeKůže

USP -mkt bo×MKT BO×
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 
SEDAČEK, POSTELÍ A KUCHYNÍ

JENA-NABYTEK.CZ

S nábytkovým programem Vernal zařídíte svou ložnici rychle, v jednotném designu a hlavně 
kompletně. Jeho součástí je rám postele připravený pro doplnění roštem a kvalitní matrací, noční 
stolky, praktická komoda a prostorná šatní skříň pro uložení veškerého oblečení. Všechny povrchy, 
odolné i proti krátkodobému působení vlhkosti,se velmi dobře udržují.

Ložnice Vernal

Ložnicový komplet -
rám postele, skříň,
komoda, 2 noční stolky
(251-0009/001)

6 299 Kč
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