Dover

Dover je maximálne flexibilnou zostavou, ktorú
prispôsobíte na mieru nielen vášmu štýlu, ale aj
požiadavkám na pohodlie či priestorovým možnostiam
obývačky. Je pokračovateľom obľúbenej série Infinity,
pričom posúva jej dizajn ešte o krok ďalej. Zaujímavými
riešeniami sú napríklad dizajnové nohy či tmavé hrany
jednotlivých elementov, ktoré dávajú sedačke jasne
definovaný tvar a charakter.

Zostavu vďaka širokému výberu modulov a funkcií ľahko
prispôsobíte na mieru vašim predstavám. Vybrať si
môžete z rôznych výšok nôh či typov područí, ale aj
doplnkov v podobe vysúvateľných sedákov či veľkých
elementov s úložným priestorom. Keď ešte pridáte
široký výber materiálov a farieb, s Doverom nebudete
musieť robiť žiadne kompromisy.

Podnož

Komfort sedenia

Nohy sú kľúčovým dizajnovým prvkom každej sedačky. Na výber
máte hneď z niekoľkých štýlov a materiálov, vďaka ktorým si
môžete vzhľad svojej novej zostavy prispôsobiť.

Komfort je pri každej sedačke tým najdôležitejším. Vybrať si
môžete z niekoľkých penových a pružinových variantov. Už
základné penové prevedenie poskytuje vysoký komfort,
ktorý pružiny posúvajú ešte o úroveň vyššie. Najväčšie
pohodlie dosiahnete so špičkovou pamäťovou penou, ktorá
je v súčasnosti najkomfortnejším typom sedenia na trhu.

Rozkladanie s možnosťou
príležitostného spania
Máte návštevu, ktorá u vás potrebuje
prespať? Sedačku jednoducho
rozložíte a získate praktické lôžko pre
rodinu či priateľov, ktorí u vás môžu
zostať cez noc.

Úložný priestor
Vybrané moduly sedačky majú
zabudovaný praktický úložný priestor,
do ktorého môžete uschovať rôzne
drobnosti, ktoré práve nepotrebujete.
Prístup je bezpečný, jednoduchý
a rýchly.

Výsuv sedákov
Vysúvací sedák, tiež nazývaný recliner,
umožňuje sklopenie operadla a vysunutie
podpery nôh. Jednoducho stlačíte tlačidlo
a sedačku na formálne posedenie
s návštevou zmeníte na ležadlo ideálne
na večerný relax pri filme.

Opierky rúk
Opierky rúk výrazne vplývajú na vzhľad a charakter sedačky.
Vybrať si môžete z niekoľkých dizajnov od nenápadných
a moderných až po klasické či mohutné varianty. Všetky sú
rovnako pohodlné a príjemné - jediným kritérom pri výbere je
váš vkus.

Nastaviteľné opierky hlavy
S nastaviteľnými záhlavníkmi sa sedačka rýchlo
prispôsobí rôznym výškam postavy či spôsobom
sedenia. Keď ich práve nepotrebujete, záhlavníky
jednoducho sklopíte a dáte tým zostave štýlový
nízkoprofilový vzhľad.

USB konektor
Pre ešte väčšie pohodlie môže byť sedačka vybavená USB
konektorom, vďaka ktorému môžete mať svoje zariadenie
poruke aj vtedy, keď sa práve nabíja.

Flexibilné riešenie
Vyskladajte si novú sedačku presne podľa svojich predstáv a potrieb. Od intímnej dvojpohovky
až po veľkorysé rodiné hniezdo v tvare písmena U – množstvo rôznych segmentov a možností
ich usporiadania dávajú príležitosť nový Dover maximálne personalizovať.
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Materiály
Výber poťahových materiálov je široký. Vzhľad pohovky totiž neurčuje len
tvar, ale aj čalúnenie. Preto je k dispozícii množstvo textílií rôznych farieb.
Uprednostňujete kožu? Vybrať si môžete aj z viacerých odtieňov a typov
kože. To vám umožní dať vašej sedačke nezameniteľný štýl.
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