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STOLIČKY A KRESLÁ

Sortiment našej spoločnosti zahŕňa nasledovné produkty:

- kancelárske stoličky
- manažérske kreslá
- rokovacie stoličky
- lounge & soft
- cafe & bar
- dizajnové stoličky



KANCELÁRSKE STOLIČKY

Pri výbere vhodnej kancelárskej stoličky berieme do úvahy rôzne kritériá.  
Nemôžeme ale zabudnúť hlavne na pohodlie. Vzhľadom na množstvo hodín 
strávených pri počítači to je dnes už samozrejmosť. 

Ideálny pomer kvality a ceny znamená tú správnu voľbu pre všetky 
pracovné priestory: 

- PLUTO
- STREAM
- LYRA
- LOOK



PLUTO

Elegancia a jemnosť tvarov stoličky PLUTO v spojení so vzdušnou sieťovinou.  



STREAM

Anatomické tvarovanie sedadla a operadla stoličky predurčuje STREAM na každodenné použitie. 



LYRA

LYRA je navrhnutá tak, aby v sebe odrážala prívetivý a svieži dizajn kancelárskej klasiky. 



LOOK

Samonosná sieťovina a nastavenie bedrovej opierky stoličky LOOK spĺňajú požiadavku na zdravé sedenie.



MANAŽÉRSKE KRESLÁ

Reprezentatívny dizajn, najvyššie nároky na materiálové spracovanie, komfort a 
pohodlie. To sú atribúty, na ktoré sa zameriavame pri výbere kresiel pre riadiacich 
pracovníkov.

Ponúkame Vám:

- ARMADILLO 
- INNOVATION
- HARMONY
- FLY



ARMADILLO 

ARMADILLO (preklad: pásavec), to je pevný hliníkový rám, robustné bukové operadlo a poťah z kvalitnej talianskej kože.  



INNOVATION

Jednoduchý, ale čistý dizajn a perfektná podpora sedenia robia z kresla INNOVATION majstrovský kus.  



HARMONY 

Jedinečné spojenie subtílneho dizajnu a výbornej ergonómie sedenia v celočalúnenom vysokom kresle HARMONY. 



FLY 

Chrómová kostra a výraznejšie čalúnenie s charakteristickým vankúšovým efektom, to je FLY. 



ROKOVACIE STOLIČKY

Pohodlie a komfort pri rokovaniach vždy vyžaduje kvalitné a elegantné rokovacie 
stoličky. O jeden krok bližšie k úspešnému záveru stretnutia. Svojou eleganciou 
oživia každý komunikačný priestor. 

Predstavujeme Vám:

- FLEXI
- HARMONY
- PLUTO
- THEO



FLEXI

Otočné rokovacie kreslo FLEXI. Prekvapivý komfort založený na výbornej ergonómii a flexibilnom operadle.



HARMONY

Vysoká úroveň prevedenia  sedenia kresla HARMONY je zárukou úspechu pri dôležitých rokovaniach.



PLUTO

Chrómovaný rám a pohodlné vankúšové čalúnenie kresla PLUTO  bude vynikať v každom interiéri.



THEO

Kompaktné a moderné spracovanie konferenčnej stoličky THEO je správnou voľbou pre  pomer kvality a ceny. 



LOUNGE & SOFT

Luxusné a dizajnové konferenčné kreslá povzdvihnú vaše reprezentatívne priestory na inú 
úroveň. Vyznačujú sa špičkovým dielenským spracovaním, ergonomickým tvarovaním a 
jedinečným dizajnom. Komfortné sedenie pre chvíle odpočinku či relaxácie.

Vybrali sme pre Vás:

- ARMADILLO CHAISE LOUNGE
- RELAX
- FLEXI LONGUE
- GALAXY



ARMADILLO CHAISE LONGUE

Kreslo ARMADILLO CHAISE LONGUE sa vyznačuje extrémnou eleganciou a dôrazom na detaily spracovania.



RELAX

Monolitická štruktúra kresla RELAX je zárukou vysokého komfortu a dlhodobého zachovania počiatočného vzhľadu.



FLEXI LOUNGE

Ocenený dizajn otočného lounge kresla FLEXI LOUNGE je tou najlepšou voľbou pre vaše reprezentatívne priestory.



GALAXY

Futuristický tvar kresla GALAXY je zárukou nevšednosti a dodá spoločenskému priestoru moderného ducha. 



CAFE & BAR

Originalita  a odvaha pri zariadení gastro prevádzky je prvým krokom k jej úspechu. 
Zaujímavá barová stolička definitívne musí byť jej súčasťou.

Pozrite si tieto atraktívne kúsky:

- RE ARTÚ
- MONSIEUR
- ZEBRA
- BABA
- ANNI
- LILYTH



RE ARTÙ, MONSIEUR, ZEBRA  

Jedinečný dizajn, nerez, hliník a kvalitná koža robia z týchto otočných barových stoličiek klenoty moderného nábytku. 

MONSIEURRE ARTÙ ZEBRA



BABA, ANNI, LILYTH

Čisté línie, klasické tvary, kvalitné drevo a koža. Použitie doma aj vo verejných priestorov.   

BABA ANNI LILYTH



DIZAJNOVÉ STOLIČKY

Kreativita vybratých dizajnérov je istotou, že váš dom, byt, alebo firma bude použitím 
dizajnových kresiel a stoličiek originálnym miestom, kde sa budete cítiť príjemne a 
jedinečne.

Vyberte si z nasledovných:

- GOZO
- COCOS
- HETA POUF
- ARCHE
- AILERON
- ARCHI
- ANTILLA
- IKI
- DARLING



GOZO, COCOS , HETA POUF

GOZO COCOS HETA POUF



ARCHÉ, AILERON, GAVI 

AILERONARCHÉ GAVI



ANTILLA, IKI, DARLING 

ANTILLA IKI DARLING


