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Vážení zákazníci,
Představujeme Vám nový katalog čalouněných výrobků značky Böhm, které pro Vás v Jihlavě vytváříme 
s radostí již od roku 1993. 
Při výrobě našich produktů klademe důraz na dokonalou funkčnost, pohodlné sezení a špičkový 
design. Vysoká kvalita a precizní řemeslné provedení každého detailu je pro nás samozřejmostí. 
K  výrobě používáme výhradně kvalitní, ekologicky a zdravotně nezávadné materiály. Široká kolekce 
našich produktů plně uspokojí jak zájemce o funkční a praktický čalouněný nábytek, tak i zákazníky,  
kteří preferují individuální provedení nebo nápaditý design, nesoucí prvky luxusu. Naše výroba má zakázkový 
charakter a ke každé zakázce volíme osobní přístup.
Výrobky z naší kolekce upravujeme podle individuálních požadavků zákazníků a umožňujeme volný výběr 
potahových materiálů. Vyrábíme také atypický čalouněný nábytek určený do soukromých i veřejných prostor.
Naše firma se může pyšnit řadou prestižních ocenění a spoluprací na velkých projektech, spojených se jmény 
významných architektů a designérů. 



AlbiSedací souprava, která se vyznačuje prvotřídními materiály a vysokou kvalitou 
zpracování, splňuje nejnáročnější požadavky na pohodlí. V moderním jednoduchém 
designu se skrývá propracovaná skladba pěn, které při sezení obklopí  
Vaše tělo a vytvoří pro Vás pohodlné místo pro lenošení a relaxaci.  
Pokud si rádi opíráte hlavu, nabídne Vám Albi náruč v podobě podhlavníku.
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BernMáte-li rádi kvalitní ruční práci, vysoký komfort sezení a exkluzivní design, tak to vše v sobě 
spojuje Bern. Tento masivní model, ve kterém je skryté precizní a jedinečné složení pěn  
pro pohodlné chvíle odpočinku, je náš nejprodávanější model. Dokonalé přizpůsobení  
se Vašemu tělu zajistí polohovatelné opěráky. Máte-li rádi hravost, zvolte výrazné prošití  
z několika barevných provedení a Bern Vám předvede, jak má vypadat prvotřídní ruční práce.
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BlokMinimalistický styl s maximálním využitím. Tato sedací souprava tvoří bloky po 80 nebo 100 cm, 
které si můžete libovolně seskládat do Vámi požadovaného tvaru. Souprava Blok tak vyhoví 
jakýmkoliv požadavkům zákazníka. Rázem lze změnit sedací soupravu v jednotlivé sezení  
pro večerní párty a k ránu lehce sestavíte bloky pro pohodlné ležení. Sedáky z příjemně  
pružné pěny zajišťují pohodlný a útulný pocit při sezení.
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BrestBrest je odolná a kvalitní sedací souprava, která vyniká svým pohodlím a svou 
všestranností. Sedáky jsou vyrobeny ze studené pěny, opěráky obsahují elastické 
rouno, což zaručuje potřebnou prodyšnost a celkový vzhled vyhovuje moderním 
trendům. Vyšší použité nohy dodávají sedací soupravě pocit lehkosti.  
Pokud si po dlouhém dni potřebujete pohodlně opřít hlavu,  
nabízí tento model také volitelné podhlavníky.

Kožené i látkové 
provedení

Úložný 
taburet

Výška 
nohou

15

43

57

Výška a hloubka 
sedu

Volitelný 
podhlavník

Volitelné 
područky 5



ComoExistují sedací soupravy, kterým ani léta neublíží, naopak. Tento výrazný a nadčasový 
model je toho důkazem. Skrývá v sobě dokonale propracovanou ergonomii sezení 
a zajímavý design. Tuhost sedáků a opěráků společně s bederními opěrkami nabízí 
mimořádně pohodlné posezení. Design sedací soupravy podtrhuje originální štepování. 
Como nabízí možnost výběru ze tří druhů područek a také volitelné podhlavníky.
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DeltaSedací souprava evokující polštáře je synonymem pohodlí, nevšedního designu a stane  
se luxusním doplňkem Vašeho obydlí. I u tohoto modelu jsme kladli důraz nejen  
na vzhled, ale také na ergonomii sezení. Pružinové jádro, kvalitní pěna a prodyšné 
polyesterové rouno splňují motto firmy Böhm – pohodlí na úrovni. Chcete-li mít  
v obývacím pokoji něco opravdu zajímavého, pak je Delta správná volba.
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DomingoSedací souprava Domingo se velmi rychle zařadila mezi úspěšné modely firmy 
Böhm a její osobitý moderní a nadčasový design ji posouvá do stálic našeho 
portfolia. Je velmi variabilní, co se týče kombinace potahových látek  
– lze si například hrát s barvami polštářů, které jsou volně ložené.  
Kvalitní pěna předurčuje pohodlné sezení, a pokud jste příznivci robotických 
vysavačů, výška nohou této sedací soupravy Vám bude plně vyhovovat. 
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LeonPokud jste zastánci pohodlného sezení s opřenými rameny a hlavou, sedací souprava 
Leon je tou pravou volbou. Její vysoké opěráky nabídnou pohodlné posezení  
i pro vysoké postavy, a pokud by přeci jen ještě pár centimetrů chybělo,  
můžeme Vám přidat podhlavník. Sedáky skrývají pružinové jádro a kvalitní pěnu.  
Souprava Leon je velmi variabilní, lze ji sestavit do různých tvarů s rovným,  
ale také i kulatým rohem.
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LyonDesignová sedací souprava pro milovníky minimalistického stylu. Volně ložené 
polštáře jí dodávají pocit útulnosti a jsou také velmi praktické, jelikož se dají 
kdykoliv odejmout ke zvětšení hloubky sedu. Sedáky jsou z kvalitních pěn  
a prodyšného polyesterového rouna pro pohodlné sezení.  
U Lyonu jsme si jisti, že vynikne v každém interiéru.
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MiamiPokud máte rádi plné oblé tvary a jste příznivcem nekonvenčního stylu, tato modulární 
souprava jistě nezůstane bez povšimnutí. Její dokonalé linie vyniknou jak v neotřelých
barevných kombinacích, tak i v prostém barevném provedení. Po dosednutí oceníte 
nejkvalitnější použité pěny, mohutnou stabilní kostru a perfektní práci našich čalouníků. 
Miami se stane nepřehlédnutelným doplňkem Vašeho interiéru.
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NantesTato sedací souprava je v mnohém jedinečná, jelikož vychází z konceptu 70. let. 
Područky jsou ze dřeva a dodávají nevšední vzhled společně s elegantními paspulemi 
a knoflíky na opěráku. Sedáky jsou z kvalitní studené pěny, která je zárukou komfortu. 
Pokud by Vám nestačila výška opěráku a máte rádi opěrky na hlavu,  
i tato úprava je možná. Paspule a knoflíky jsou ideální  
v kontrastním provedení.
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NiceNice patří mezi naše nejluxusnější a nejprodávanější modely. Obrovská variabilita 
jen doplňuje její nesporné kvality. Opěrky hlavy jsou polohovatelné, což výrazně 
přispívá k vysokému komfortu sezení. Možnost výběru ze tří druhů područek,  
z nichž může být jedna polohovatelná. Výška nožiček jí dodává elegantní  
a odlehčený vzhled. Je krásná jak v kůži, která jí dodá  
luxusní vzhled, tak v látce.
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OuluNovinka, která vnáší do našeho portfolia lehkost a osobitost moderního designu. 
Dali jsme vyniknout detailům, které jsou založeny na skvělé čalounické práci 
firmy Böhm. Kvalitní pěny se starají o mimořádně komfortní posezení.  
Nožičky jsme zvolili v moderním designu, které zaujmou nevšedním vzhledem 
a celý model odlehčí. Věříme, že v kombinaci s Vámi vybranou látkou  
bude Oulu šperkem Vašeho interiéru.
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Padova NewPokud hledáte pohodlnou sedací soupravu do menších prostor, 
Padova New je sázkou na jistotu. Najdete v ní velmi kvalitní 
rozkládací systém, který rozložíte jednoduše jednou rukou  
a okamžitě máte postel i s matrací pro příležitostné přespání.  
Dále nabízí v přístavné pohovce praktický úložný prostor.  
Variabilita je zde velmi široká, jak co se týče šíře rozkladů,  
tak možného výběru područek.
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Porto
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Pokud se Vám líbí subtilnější a menší rozměry, ale rádi se pohodlně opřete  
do vysokého opěráku, i tentokrát máme pro Vás řešení. Pokud sklopíte opěrky, 
získáte minimalistický vzhled sedací soupravy obsahující jednoduchý rozklad  
pro příležitostné přespání i úložný prostor ukrytý v dlouhém křesle.  
V případě potřeby zvednete opěrky a Vaše posezení na kvalitní  
pěně Vás nenechá na pochybách, že umíme uspokojit  
Vaše potřeby dokonale.
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SevillaVelmi populární model, který vyniká svou variabilitou a dokonalým řemeslným 
zpracováním. Při jeho výrobě je kladen důraz na každý detail, což je patrné  
na propracovanosti sedáků a podhlavníků. Sevilla má vše, co potřebujete 
– širokou nabídku elementů, polohovací opěráky, rozklad pro příležitostné 
přespání. To vše v luxusním a poctivém provedení. Sevilla se hodí všude tam,  
kde se nedělají kompromisy mezi praktičností a krásou. 
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TrentoSouprava Trento je dvojče modelu Bern s méně proševy, čímž působí lehčeji, 
avšak pořád velmi elegantně. Jedná se o vrcholnou kolekci Böhm, která se 
vyznačuje nejvyšší kvalitou zpracování a mimořádně kvalitními materiály. 
Polohovací opěrák bude kopírovat potřeby Vašeho těla. Kombinace vlnitých 
pružin a elastických popruhů jsou základem pro nejvyšší komfort sezení  
od firmy Böhm. 
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VeronaSedací souprava Verona se svou polohovatelnou područkou přímo vybízí  
k pohodlnému lenošení u televize. Vlnité pružiny a kvalitní pěny společně  
s prodyšným rounem vytvoří komfortní odpočinek i pro nejnáročnější klienty. 
Samozřejmostí je podhlavník, který přinese pohodlí i pro vyšší postavy.  
Díky vyšším nožkám sedací souprava působí odlehčeně a je přizpůsobena  
pro snadný úklid pod sedačkou.
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VianaPraktický model, vyznačující se jednoduchými tvary, které zvýrazňují elegantní praporky 
na hranách područek, opěráků a sedáků. Kromě velmi příjemného pohodlí, nabízí tento 
model také rozklad na příležitostné spaní. Je-li potřeba přidat ještě několik dalších 
centimetrů, je možné lehce odejmout polštáře, které jsou uchyceny zipem.  
A pokud je potřeba úložný prostor, tak ten můžete najít šikovně ukrytý  
v dlouhém křesle.
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1925Modely řady 1925 z naší nabídky retro sedacích souprav, které svými názvy přímo 
odkazují na léta, kdy čas plynul klidněji. Použití exkluzivních kůží a precizního 
řemeslného zpracování je dosaženo vysoké hodnoty po generace.  
Možné modely:  
Pohovka šíře 180 cm, pohovka šíře 140 cm, křeslo a taburet.    
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1930Nadčasový design, špičkové použité materiály, příjemná robustnost podtrhující 
hodnotu kvalitní řemeslné práce a vysoké kvality. To vše je model 1930 z naší  
retro kolekce, který je přesně to pravé pro milovníky starých časů. 
Možné modely:  
Pohovka šíře 230 cm, pohovka šíře 190 cm, pohovka šíře 140 cm a křeslo.       
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1940Elegantní model, v němž ožívají vzpomínky na doby dávno minulé. Vyznačuje se nejenom 
použitím kvalitních materiálů, ale i promyšleným spojením prostorného sedáku s úzkou 
područkou, čímž je tento model vhodný do mnoha typů interiérů.
Možné modely:  
Pohovka šíře 160 cm a křeslo.      

Kožené  
provedení

Výška 
nohou

9

40

53

Výška a hloubka 
sedu24



Los AngelesDalší model z naší retro kolekce, který Vám zajistí ideální  
odpočinutí a relaxaci nejen po náročném dni. Jednoduchý  
a nadčasový model s možností výběru elegantního prošití  
Aero či klasického hladkého provedení,  
ať už v kůži, nebo v látce. 
Možné modely:  
Pohovka šíře 205 cm a křeslo.       
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Dublin XXL
Oblíbené křeslo pro maximální pohodlí. Na tomto křesle  

si dokonale odpočinete po náročném dni v práci  
nebo na něm můžete strávit cenný čas s Vaší rodinou. 

Masivní kostra tvoří bytelnou oporu pro pružinové jádro  
a kvalitní použitou pěnu. Tradiční paspule se dají navolit  

i v jiné barvě, než je barva hlavní použité látky. 
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Krásné vintage křeslo, které se stane ozdobou každého 
interiéru. Použita je kvalitní konstrukce, která je zárukou 

dostatečné pevnosti a stability. Pěny jsou navrženy 
tak, aby bylo křeslo mimořádně pohodlné a Vy na něm 
mohli relaxovat. London přímo vybízí k výběru zajímavé 

a netradiční látky, díky které se křeslo stane krásným 
designovým prvkem ve Vašem interiéru.

Kožené i látkové 
provedení

London

Výška  
nohou

22
49

48

Výška a hloubka 
sedu

27



Phoenix
Mezinárodně oceněné křeslo s výjimečným designem a promyšlenou  
ergonomií. Oceníte zejména masivní kostru, mimořádně kvalitní pěny 

a stylovou kovovou podnož, kterou si můžete barevně přizpůsobit.  
Phoenix si zamilovali mnozí návrháři, kteří se nebáli kombinovat látky  

na sedáku a opěráku v různých barvách  
a tím ještě podtrhli jeho jedinečnost.
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Solitérní křeslo jako stvořené pro knihu, klid a odpočinek. 
Precizně propracovaná ergonomie sezení společně  

s mimořádně kvalitní pěnou a prodyšným polyesterovým 
rounem jsou nedílnou součástí komfortního sezení.  

Masivní dřevěná podnož zajišťuje dostatečnou pevnost  
a stabilitu. Věříme, že v něm najdete své „doma“.
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Branco
Postel s vysokým hlavovým čelem, které je doplněno o samostatně 

očalouněné desky, se stane jistě dominantou Vaší ložnice. Díky tomuto 
vysokému čelu je postel vhodná pro vyšší, v současné době moderní 

matrace boxspringového typu. Postel díky svému provedení nabízí velký 
úložný prostor, což ocení zejména Ti z Vás, kteří bojují  

s nedostatkem místa. 
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Oblíbená postel, která vyniká masivním a elegantně prohnutým 
hlavovým čelem, které lze rozdílnou látkou odlišit od korpusu 
postele. Můžete si vybrat ze dvou druhů nožek, které mohou 
být kovové nebo dřevěné. Díky výškově stavitelnému kování 

je postel vhodná i pro vyšší matrace. Postel nabízí také 
úložný prostor, který je velmi praktický a jistě  

najde ve Vaší domácnosti uplatnění.

Cordoba

Látkové  
provedení

19
4

233

Šířka  
a délka

Úložný 
prostor

11
4

Výška čela 
a bočnice

43

Výška 
nohou

6
31



Santana
Postel Santana s výrazným rovným čelem, které je prošito 

ozdobným štepováním do oblíbeného tvaru. Díky svému 
provedení nabízí postel také úložný prostor, který je praktickým 

pomocníkem k ukládání lůžkovin. Výškově stavitelné kování  
je skvělou funkcí, díky které si můžete jednoduše nastavit  

výšku uložení Vašich matrací.

Látkové  
provedení

15
0

209

Šířka  
a délka

Úložný 
prostor

11
3

Výška čela 
a bočnice

49

32



Postel s výrazným čelem, prošitým do velmi oblíbeného stylu Chesterfield, 
který se vyznačuje nadčasovou elegancí a svou propracovaností.  

Díky poměrně vysokému čelu a výškově stavitelnému kování je postel 
vhodná pro vyšší, v současné době moderní matrace boxspringového 

typu. Postel díky svému provedení nabízí velký úložný prostor,  
který se stane praktickým pomocníkem. 

Solero

Látkové  
provedení

19
0

217

Šířka  
a délka

Úložný 
prostor

13
2

Výška čela 
a bočnice

50

33



Mix kulatý
Rozměry: ∅ 36 × 38 cm
Možné kožené i látkové provedení

Round 
Rozměry: ∅ 45 × 40 cm
Látkové provedení, volitelný knoflík

Noble 
Rozměry: ∅ 60 × 30 cm
Látkové provedení, volitelný knoflík

Puk mikro
Rozměry: ∅ 50 × 20 - 25 cm
Možné kožené i látkové provedení
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Volitelná odkládací deska
Rozměry: 46 × 46 × 7 cm
Materiál: kov – komaxitové provedení

Mix hranatý
Rozměry: 36 × 36 × 38 cm
Možné kožené i látkové provedení

Amster 
Rozměry: 45 × 45 × 43 cm
Možné kožené i látkové provedení

Taburety jsou skvělým, víceúčelovým doplňkem, díky kterému si 
pohodlně natáhnete nohy z Vašeho křesla nebo sedačky. Dále 

je lze využít jako samostatný článek k sezení kdekoliv  
ve Vaší domácnosti nebo také jen jako dekorační prvek.  

Kromě taburetů, které svým designem odpovídají našim daným 
sedacím soupravám, nabízíme také několik dalších druhů 

taburetů.

Taburety

35



Látkové  
provedení

40

38

Kožené 
provedení

46

35

36



Kromě praktických taburetů nabízíme také celou řadu  
dalších doplňků, jako jsou polštáře v mnoha  

možných rozměrech a rozmanitých provedeních,  
čalouněné květináče, zrcadla s čalouněným  

rámem a také elegantní kožené  
či látkové tašky, které potěší  

nejednu ženu.

Tašky a polštáře

Kožené i látkové 
provedení

Různé tvary 
a velikosti
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Corner
Rozměry: 85 × 55 × 31 cm
Materiál: kov – komaxit

Bone
Rozměry: 42 × 35 × 50 cm
Materiál: kov – komaxit

Box
Rozměry: 97 × 55 × 32 cm
Materiál: LTD, kov – komaxit

38

Brick
Rozměry: 45 × 45 × 45 cm
Materiál: kov – komaxit

Desk medium
Rozměry: 55 × 55 × 39 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit / masiv, 
kov – komaxit

Desk large
Rozměry: 80 × 45 × 31 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit / masiv, 
kov – komaxit

Cross
Rozměry: 98 × 42 × 31 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit

Desk small
Rozměry: 37 × 37 × 51 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit / masiv, 
kov – komaxit



Krásný stolek je ideálním doplňkem ke každé sedací soupravě. 
Proto moderní a designové stolky různého druhu provedení 

nemohou chybět také v naší nabídce. Nabízíme stolky 
rozmanitých tvarů a rozměrů, které se dají v případě zájmu 

atypicky upravit, aby odpovídaly přesně Vašim představám. 

Stolky
Flag
Rozměry: 114 × 60 × 41 cm
Materiál: LTD

Phoenix
Rozměry: ∅ 60 × 35 cm
Materiál: kov – komaxit

Kombo
Rozměry: ∅ 80 × 39 cm
Materiál: LTD

Oval
Rozměry: 99 × 53 × 30 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit 39

Foot
Rozměry: 110 × 55 × 30 cm
Materiál: dýha, kov – komaxit



Moření dřevěných nohou

Dub masiv Buk 
přírodní

Buk moření  
dub

 Buk moření  
ořech

Buk moření 
třešeň světlá

Buk moření 
třešeň tmavá

Buk moření  
wenge

Buk moření  
černá

 Alida OliviaNicoleIsabel

Beat Brest Lil Lola Nantes SerenaKira

Nicole SofiaIsolde Pia ST3232Porto RioDebora

Nohy 
15 cm

Nohy 
10 cm

Nohy 
6 cm

Volitelné nohy Nohy na výběr ke konkrétním soupravám konzultujte se svým prodejcem.



POHODLÍ NA ÚROVNI



EXIT 112, s.r.o.
Červený Kříž 252 

586 01 Jihlava
Tel.: +420 603 588 602 
info@bohmsedacky.cz
www.bohmsedacky.cz

bohmsedacky
bohmsedacky

Váš prodejce:


