3_sedačka

De Marti

klasická elegancia

model

šírka/hĺbka/výška: 204 cm / 95 cm / 85 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 180 cm / 60 cm / 43 cm

natura
nobile
koža klasik
2_sedačka

taburet veľký

taburet malý

koža pur

Modelová rada De Marti je vhodná do moderného kancelárskeho loftu ako aj do klasickej knižnice,
ako objekt do galérie alebo práve do vašej obývačky. Zreteľné kontúry korpusu v kombinácii s
ležérnou eleganciou opierkových vankúšov obohatia kompozíciu každého interiéru. Sústružené
drevené nožičky s mosadznými kolieskami dávajú De Marti pohovkám elegantný charakter. Komfort
sedenia sa dá upraviť chrbtovou opierkou od relaxačného po správne ergonomické sedenie - presne
tak ako si želáte.
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rohová sedačka_ roh ľavý

Smart Casual
pohodlie a elegancia

model

šírka/hĺbka/výška: 204 cm / 95 cm / 85 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 180 cm / 60 cm / 43 cm

natura
detail drevenej časti

Smart casual rohová sedačka splnila to, čo sľubuje jej meno. Nakoľko má sedačka koherentný tvar, je vhodná
pre otvorený priestor ale dá sa využiť ako aj klasická pohovka do menších priestorov. Ušľachtilé dyhové
prevedenie odkladacieho rohového priestoru zapadá harmonicky do konceptu sedačky. Ako základ sedáka a
operadla je studená pena ukončená vrstvou viskoelastickej peny. Uchováva si tak svoj tvar a zároveň
poskytuje pohodlné sedenie.
Smart casual rohová sedačka môže byť v prevedení s pravým aj ľavým rohovým doplnkom.
Taburet je dodávaný ako štandardný prvok sedačky.

nobile
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2_sedačka

na dlhé posedenie

model

Lisa

taburet malý

taburet veľký
šírka/hĺbka/výška: 198 cm / 90 cm / 88 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 150 cm / 58 cm / 43 cm

natura
nobile
228 cm / 90 cm / 88 cm
180 cm / 58 cm / 43 cm

3_sedačka

kreslo

Dizajn sedačky Lisa v sebe prelína klasické a moderné línie. Zadné vankúše vytvárajú ležérny štýl a ponúkajú pravý komfort
sedenia. Vysoká kvalita výplne, konštrukcie a poťahových materiálov zabezpečuje dlhú životnosť a stabilitu. Výberom
najlepších materiálov sa sedačka Lisa stáva nielen pastvou pre oči, ale tiež zvádza k dlhému posedeniu.
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relax v sekunde

model

Layla
vankúš_veľký
68 cm / 68 cm

vankúš_stredný
60 cm / 45 cm

vankúš_valec
55 cm / 16 cm
šírka/hĺbka/výška: 200 cm / 96 cm / 79 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 160 cm / 65 cm / 43 cm

natura
nobile
rozkladanie sedačky_krok 1

rozložená sedačka

Ak ste unavení, myslíte iba na to, kam si pohodlne ľahnúť. Táto sedačka Vám ponúka riešenie. Jednoduchý
mechanizmus sklápania umožňuje užívateľovi zmeniť sedačku Layla behom niekoľkých sekúnd, na pohodlnú posteľ.
Stačí sklopiť bočnú opierku a vložiť na ňu vankúš z operadla - hotovo!. Kontinuálna penová výplň na sedáku ponúka
vynikajúci komfort sedenia a spania zároveň.
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2_sedačka

neodolateľné pohodlie

model

Bohème

228 cm / 90 cm / 88 cm
180 cm / 60 cm / 43 cm

3_sedačka

taburet_malý
60 cm / 60 cm / 43 cm

taburet_veľký
90 cm / 90 cm / 43 cm
šírka/hĺbka/výška: 198 cm / 90 cm / 88 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 150 cm / 60 cm / 43 cm

natura
nobile
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rozkladacia 2_sedačka

Gastfreund

krása može byť užitočná

model

rozloženie krok_1

rozloženie krok_2

šírka/hĺbka/výška: 193 cm / 95 cm / 82 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 165 cm / 58 cm / 43 cm
matrac* šírka/hĺbka/výška: 145 cm / 198 cm / 12 cm

natura
nobile
rozložená sedačka

Sedačka ako stvorená pre príjemnú hostiteľskú atmosféru. Vďaka svojej vkusnej a priestrannej forme, sa
stáva vynikajúcou dominantou obývacej izby. Jednoduchým pohybom sa premení sedačka na pohodlnú posteľ s
plnohodnotným matracom. Prekvapte svojich hostí maximálnym komfortom sedenia a spania zároveň.
K dispozícii je tiež ako rohová rozkladacia sedačka s úložným priestorom.
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Gastfreund Eck

rozkladacia rohová_sedačka_roh ľavý

krása može byť užitočná

model

rozloženie, odkladací priestor

rozložená sedačka

šírka/hĺbka/výška: 278 cm / 173 cm / 82 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 249 cm / 58 cm / 43 cm
matrac* šírka/hĺbka/výška: 145 cm / 198 cm / 12 cm

natura
rozloženie sedačky_krok_1

rozloženie sedačky_krok_2

Rohová sedačka ako stvorená pre príjemnú hostiteľskú atmosféru. Vďaka svojej vkusnej a priestrannej forme, sa
stáva vynikajúcou dominantou obývacej izby. Jednoduchým pohybom sa premení sedačka na pohodlnú posteľ s
plnohodnotným matracom. Prekvapte svojich hostí maximálnym komfortom sedenia a spania zároveň.
K dispozícii je tiež ako 2-sedačková pohovka.

nobile
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Nachtfalter

pohovka dvoch tvárí

model

rozkladacia pohovka

rozloženie, odkladací priestor

šírka/hĺbka/výška: 200 cm / 90 cm / 75 cm
sedenie* hĺbka/výška: 50 cm / 43 cm

natura
nobile

rozložená pohovka

polohovateľné operadlo

Pohovka so sklápateľnou opierkou dokazuje že pohodlné sedenie sa nevylučuje s komfortným spaním. Pevná
oceľová konštrukcia umožňuje spojiť eleganciu s vysokou stabilitou v každej z troch polôh opierky. Penové
polstrovanie zaručuje príjemnú mäkkosť a pohodlie - je ideálna pre malé priestory a veľa návštevníkov!
Priznaná konštrukcia je vyrobená z vysoko leštenej nerezovej ocele, alebo lakovanej povrchovej úprave.
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Murphy

pohodlný spoločník

model

rohová sedačka_roh pravý

taburet
šírka/hĺbka/výška: 264 cm / 165 cm / 80 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 240 cm / 62 cm / 40 cm

kreslo
84 cm / 95 cm / 80 cm
60 cm / 62 cm / 40 cm

2_sedačka (k dipozícii aj 3_sedačka)
164 cm / 95 cm / 80 cm ( 184 cm / 95 cm / 80 cm )
140 cm / 62 cm / 40 cm ( 160 cm / 62 cm / 40 cm )

natura
nobile
koža klasik
koža pur

Chcete luxusné jednoduché zariadenie do interiéru? Potom Murphy sedačka je ideálny spoločník.
Čalúnené sedadlo drží svoj tvar a tak harmonizuje sedenie. Vankúše poskytujú vďaka svojmu
ergonomickému dizajnu optimálny komfort. Pre tých, ktorí preferujú hlbšie sedenie, je tento model
ideálny. Nohy z vysoko leštenej nerezovej ocele na pohľad nadnášajú sedačku a zvyšujú tak komfort
sedenia.
Z kolekcie Murphy je k dispozícii 2-sedačka, 3-sedačka, rohová sedačka a taburet.
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+
100 cm / 100 cm / 80 cm
75 cm / 60 cm / 42 cm

+
100 cm / 100 cm / 80 cm
100 cm / 60 cm / 42 cm

+
100 cm / 100 cm / 42 cm
113 cm / 50 cm / 42 cm

125 cm / 175 cm / 80 cm
100 cm / 135 cm / 42 cm

kombinácia_01

kombinujte moduly a farby

model

Brick

taburet
šírka/hĺbka/výška: 425 cm / 175 cm / 80 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 388 cm / 60*135 cm / 42 cm

natura
nobile

Modelová rada De Marti je vhodná do moderného kancelárskeho loftu ako aj do klasickej knižnice,
ako objekt do galérie alebo práve do vašej obývačky. Zreteľné kontúry korpusu v kombinácii s
ležérnou eleganciou opierkových vankúšov obohatia kompozíciu každého interiéru. Sústružené
drevené nožičky s mosadznými kolieskami dávajú De Marti pohovkám elegantný charakter. Komfort
sedenia sa dá upraviť chrbtovou opierkou od relaxačného po správne ergonomické sedenie - presne
tak ako si želáte.
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rohová sedačka_roh ľavý

pohodlnosťou k snom

model

Nimbus
3_sedačka

taburet_malý

taburet_veľký
šírka/hĺbka/výška: 255 cm / 155 cm / 80 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 225 cm / 55 cm / 43 cm

natura
nobile
2_sedačka

koža klasik
koža pur

Rohová sedačka Nimbus v sebe prelína minimalizmus a pútavý dizajn. Je spojením ľahkosti a pohodlia. Šikmé
podrúčky a úzke nožičky sú veľmi jemné detaily, ktoré nielen spĺňajú technické podmienky, ale sú aj dekoráciou
sedačky. Špeciálne čalúnenie a páperové perové vankúše poskytujú nekompromisný komfort. Nechajte sa
uniesť našou sedačkou a vychutnajte si každý okamih.
Kolekcia Nimbus ponúka 2-sedačku, 3-sedačku, pravú rohovú , ľavú rohovú sedačku a taburet.
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2_sedačka

Quadrille

pohodlnosťou k snom

model

taburet_malý

taburet_veľký
šírka/hĺbka/výška: 198 cm / 90 cm / 88 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 150 cm / 60 cm / 43 cm

natura
3_sedačka

Pohovka Quadrille je takzvaná chuťovka, ktorá pozná kompromis medzi dizajnom a komfortom. Moderný,
kubistický tvar pohovky je vyvážený s jemnými a dizajnovými vankúšmi. Sklon opierky a sedadla vytvára ležérny
vzhľad, rovnako ako mäkké sedadlo pocit. Oddychové sedenie je možné docieliť pomocou vankúšov, ktoré je
možné podložiť pod opierku a tým zmeniť polohu sedenia.
Pohovka Quadrille je tiež k dispozícii ako 2-sedačka.
Taburet Bohéme zapadá z hľadiska jeho veľkosti, tvaru a polstrovania veľmi dobre k sedačke Quadrille

nobile
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kreslo

tradícia a kvalita

model

Galvao

detail šitia

šírka/hĺbka/výška: 79 cm / 84 cm / 84 cm
sedenie* šírka/hĺbka/výška: 56 cm / 58 cm / 44 cm

taburet

koža pur

Ozdobte si svoj interiér týmto unikátnym kreslom. Kreslo Galvao sa vyrába iba v prevedení prírodnej kože „PUR“.
Táto anilínová koža je čistá a obzvlášť jemná na dotyk. Táto vysoko kvalitná koža si ponecháva prírodnú
neopracovanú štruktúru. Jemné jazvy, miesta po bodnutí hmyzu zachytávaju životnú históriu kože. Počas
používania koža prirodzene chytí neopakovateľnú patinu, ktorá pridáva na jej kráse.
Ku kreslu Galvao je samozrejme navrhnutý aj taburet v rovnakom prevedení.
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Technická špecifikácia
Všetky výrobky (modely) majú kostru z masívneho bukového dreva, drevotrieskovej dosky a čalúnickej
preglejky. Na čalúnenie sa používajú molitany a peny od popredných európskych dodávateľov (predovšetkým
firma EuroFoam). Opierkové vankúše, podrúčkové vankúše a dekoračné vankúše sú plnené zmesou
molitanových a penových kociek. Pre zvýšenie mäkkosti sa kombinujú kačacím perím, ktoré taktiež pochádza z
európskej únie.
vysokoelastická
studená pena 40kg/m3

oceľové
pružiny

čisté kačacie
perie

vysokoelastická
studená pena 40kg/m3

vysokoelastický molitan
25kg/m3

Poťahová látka NATURA

čisté čalúnené rúno

vysokoelastický molitan
50kg/m3

koža klasik

nobile

natura

technická špecifikácia

koža pur

Koža KLASSIK

cenová kategória_03
cenová kategória_01
Talianska poťahová látka. Na dotyk príjemná zmesová tkanina Pravá nemecká hovädzia koža. Kvalitná hrubá koža
z výlučne prírodných materiálov (45% viskóza, 30% bavlna,
„Dickleder“, pigmentovaná a upravovaná, na ktorej sú
25% ľan), so zaujímavou štruktúrou. Pre milovníkov
prirodzené značky a nerovnosti menej viditeľné. Veľmi
prírodných materiálov. Snímateľné poťahy je možné
odolná a obzvlášť vhodná pre rodiny s deťmi a
chemicky čistiť. Neprať!

domácimi zvieratami.

Poťahová látka NOBILE

Koža PUR

cenová kategória_02

cenová kategória_04

Talianska poťahová látka. Na dotyk príjemná
zmesová vysoko odolná tkanina (27% bavlna, 26%
akryl, 16% viskóza, 13% polyester, 9% vlna, 9% ľan) s
výraznou štruktúrou. Prímes polyesteru a akrylu jej
dáva dlhšiu odolnosť a životnosť. Snímateľné poťahz
je možné chemicky čistiť. Neprať!

Nemecká neupravovaná anilínová koža najvyššej
kvality. Veľmi príjemná na dotyk. Pravá koža, ktorá
používaním naberie patinu a umožní Vašej sedačke
rozprávať svoju vlastnú históriu.

KERALUX, čistiaci prostriedok PURATEX, čistiaci prostriedok
koža
textilie

