Sto možností odpočinku si říká
New York. Jestli má něco vyjadřovat
odpočinek, pak je to chvíle,
kdy konečně dosednete a můžete
v klidu relaxovat. Je libo dát si drink
nebo najít rychle televizní ovladač?
Zde je největší výhoda této sedačky.
Stačí vysunout část područky
a v mžiku máte otevřený bar z teakového
dřeva. Aby byl odpočinek dokonalý,
nastavte si pohodlně polohovací opěrku
hlavy nebo si sami určete, kde chcete
mít prostorný relax díl. A teď jsme vám
popsali jen pár z mnoha možností,
jak si užít New York.

NEW YORK

Vše pod
kontrolou

www.resa.cz

Přednosti
polohovací opěrka hlavy
(jako možnost volby ke všem
modulům – příplatková výbava )
možnost zaměnit v sestavě
jednotlivé díly mimo díly,
které jsou levé nebo pravé
barová područka s plnovýsuvem
z teakového dřeva

prostorný RELAX díl - plocha sedáku
vybíhá před područku

široká škála rozměrů různých dílů

individuální úpravy

sólo prvky

6) relax 60 (80 × 160) levá

6) relax 60 (80 × 160) pravá

12) díl k rohu 60 (100 × 90) pravá

12) díl k rohu 60 (100 × 90) levá

19) relax uni 60 (60×160)

15) modul 70 (70 × 90)

16) taburet 70 (70 × 70)

17) relax 70 (90×160) levá

17) relax 70 (90 × 160) pravá

18) díl k rohu 70 (110×90) levá

18) díl k rohu 70 (110×90) pravá

20) relax uni 70 (70×160)

2) modul 80 (80 × 90)

4) taburet 80 (80 × 80)

7) relax 80 (100 × 160) levá

7) relax 80 (100 ×160) pravá

13) díl k rohu 80 (120 × 90) levá

13) díl k rohu 80 (120 × 90) pravá

21) relax uni 80 (80 × 160)

5) roh (90 × 90)

8) područka 20 (21 × 85) levá

8) područka 20 (21 × 85) pravá

14) roh stolek (90×90)

11) odkládací stolek nerez brus (41 × 45)

9) područka 40 (41 × 85) levá

9) područka 40 (41 × 85) pravá

10) područka 40
“barová” (41 × 85) levá

10) područka 40
“barová” (41 × 85) pravá

22) polohovací opěrka hlavy
- možno přikoupit ke všem modulům
(pevně spojeno s konkrétním dílem)

NEW YORK

3) taburet 60 (60 × 60)

celková výška: 82 cm
celková hloubka: 90 cm
výška sedáku: 42 cm
hloubka sedáku: 59 cm
výška područky: 54 cm

1) modul 60 (60 × 90)
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