Teprve až najdete v místnosti ten
správný roh, zjistíte, co vše může
sestava Milano přinést. Sedět v rohu
už totiž není za trest, neboť i tam budete
mít dostatek prostoru. A prostor je to,
o co tady běží. Stačí přemístit nebo
odstranit zádové polštáře a odpočinout
si, jak je libo. S rozšířenou hloubkou
sedáku navíc můžete být i nadměrně
vysocí a stejně si své pohodlí užijete.
Chcete se jen tak ledabyle povalovat,
nebo si přímo lehnout? Můžete cokoliv.
A klidně to zaťukejte na dřevo, protože
z toho je celá bytelná konstrukce
vyrobená. Další důvod proč zvolit
Milano.

MILANO

Hra prostoru
a komfortu

www.resa.cz

Přednosti
prostorná polštářová sedačka
možnost přemístit či odstranit zádové
polštáře a tím pracovat s prostorem sedáku
záhlavník s možností
individuálního umístění

několik typů rohových dílů

široká škála rozměrů různých dílů

individuální úpravy
výběr nožek
kov – nerez brus nebo lesk
dřevo – moření dle vzorníku

sólo prvky

prvky rohových sestav

1) křeslo (96 × 94)

7) křeslo (78 × 94) pravá

9a) trojka rozšířená (183 × 94/110) levá

16) díl k rohu kosý (140 × 94) pravá

2) dvojka (176 × 94)

7) křeslo (78 × 94) levá

10) křeslo (60 × 94) bez područek

16) díl k rohu kosý (140 × 94) levá

3) trojka (201 × 94)

8) dvojka (158 × 94) pravá

11) dvojka (140 × 94) bez područek

17) relax (90 × 160) levá

4) trojka rozšířená (201 × 94/110) pravá

8) dvojka (158 × 94) levá

12) trojka (165 × 94) bez područek

17) relax (90 × 160) pravá

4) trojka rozšířená (201 × 94/110) levá

9) trojka (183 × 94) pravá

13) roh s policí (120 × 120)

17a) relax (100 × 160) levá

5) taburet (70 × 70)

9) trojka (183 × 94) levá

14) roh bez police (120 × 120)

17a) relax (100 × 160) pravá

6) záhlavník (42 × 24)

9a) trojka rozšířená (183 × 94/110) pravá

15) roh (94 × 94)

18) díl k rohu rovný (140 × 94) pravá

šířka × hloubka

Prodejna Brno
IBC, Příkop 4
602 00 Brno
Tel.: +420 545 176 154

Prodejna Praha
Hyacintová 8
106 00 Praha
Tel.: +420 234 697 185

šířka × hloubka

celková výška: 86 cm
celková hloubka: 94/110 cm
výška sedáku: 44 cm
hloubka sedáku: 58/72 cm
výška područky: 68 cm

MILANO

18) díl k rohu rovný (140 × 94) levá

