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CZ /           Meeting Port je celočalouněný modul sezení s variantou prošití, varianta 
s nízkými, středními a vysokými bočnicemi nebo možnost úpravy na požadovaný rozměr, 
systém spojování boků pomocí kovových zipů, ocelová konstrukce, použití atestovaných 
pěn a látek, modulové řady lze doplnit polštáři o dvou velikostech. 

 
EN /             Meeting Port is upholstered seating module with variable stitching, 
variant with low, medium and high sidewalls or adjustable to the required size, the system 
of connecting the boards with metal zippers, steel construction, use of attested foams and 
fabrics, the modular series can be supplemented with pillows of two sizes.
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meeting port one seating

LOW

MEDIUM

HIGH

ME-PO-L1-2

ME-PO-M1-2

ME-PO-H1-2

2 boky

2 boky

2 boky

2 boards

2 boards

2 boards

ME-PO-L1-1

ME-PO-M1-1

ME-PO-H1-1

ME-PO-L1-0

ME-PO-M1-0

ME-PO-H1-0

1 bok

1 bok

1 bok

bez boků

bez boků

bez boků

1 board

1 board

1 board

without boards

without boards

without boards

možnost úpravy na požadovaný rozměr /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

adjustable board to the required size /  
upholstery according to current samplers

»



meeting port two seating

LOW

MEDIUM

HIGH

ME-PO-L2-2

ME-PO-M2-2

ME-PO-H2-2

2 boky

2 boky

2 boky

2 boards

2 boards

2 boards

ME-PO-L2-1

ME-PO-M2-1

ME-PO-H2-1

ME-PO-L2-0

ME-PO-M2-0

ME-PO-H2-0

1 bok

1 bok

1 bok

bez boků

bez boků

bez boků

1 board

1 board

1 board

without boards

without boards

without boards

možnost úpravy na požadovaný rozměr /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

adjustable board to the required size /  
upholstery according to current samplers

»



meeting port three seating

LOW

MEDIUM

HIGH

ME-PO-L3-2

ME-PO-M3-2

ME-PO-H3-2

2 boky

2 boky

2 boky

2 boards

2 boards

2 boards

ME-PO-L3-1

ME-PO-M3-1

ME-PO-H3-1

ME-PO-L3-0

ME-PO-M3-0

ME-PO-H3-0

1 bok

1 bok

1 bok

bez boků

bez boků

bez boků

1 board

1 board

1 board

without boards

without boards

without boards

možnost úpravy na požadovaný rozměr /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

adjustable board to the required size /  
upholstery according to current samplers

»



meeting port

ME-PO-SO-2

sofa

sofa ocelovou chromovou konstrukcí /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

sofa with steel chrome construction /  
upholstery according to current samplers

meeting port

meeting port

ME-PO-FF

ME-PO-TA 800 x 500 x 735 mm

pouf

table

pouf s ocelovou chromovou konstrukcí / 
čalounění dle aktuálních vzorníků

pouf with steel chrome construction / 
upholstery according to current samplers

kovová konstrukce, deska LTD / 

metal construction, plate LTD 



ME-OA-PF polštář volný

free pillow

ME-OA-PB polštář tvarovaný

shaped pillow

ME-OA-PSB

ME-OA-PSS

poptat / demand  »

obchodní podmínky / business conditions   »
získejte 3D model / ask for 3D model  »

dodací podmínky / delivery terms 
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,  
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
The delivery time for a standard version is 3 weeks,  
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.

polštář - válec opěradlo

polštář - válec boky

pillow - cylinder backrest

pillow - cylinder side

meeting port

meeting port polštář
pillow

čalounění dle aktuálních vzorníků

upholstery according to current samplers
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