Je-li prostor to, co hledáte, posaďte
se na Utah. Díky přemístění, či rovnou
odstranění zádových polštářů si budete
sami určovat, kolik prostoru na sedáku
máte. Příjemné sezení, díky kvalitnímu
pružení, je dalším znakem této sedačky.
Neměli bychom zapomenout
na pohodlný relax díl, který nabízí další
prostor pro vaše lenošení. Kombinace
dílů různých rozměrů, stejně jako
záhlavník s možností individuálního
umístění, jsou pak finální tečkou
za sestavou Utah.

UTAH

Vyrovnaný
styl

www.resa.cz

Přednosti
prostorná polštářová sedačka
možnost přemístit či odstranit zádové
polštáře a tím pracovat s prostorem sedáku
záhlavník s možností
individuálního umístění
prostorný RELAX díl - plocha sedáku
vybíhá před područku

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 (95 × 95)

4) křeslo (80 × 95) pravá

6) trojka (203 × 95) pravá

10) relax (95 × 160) pravá

2) dvojka (160 × 95)

4) křeslo (80 × 95) levá

6) trojka (203 × 95) levá

10) relax (95 × 160) levá

2a) dvojka max (190 × 95)

5) dvojka (145 × 95) pravá

7) křeslo (65 × 95) bez područek

11) roh 90° (95 × 95)

3) trojka (218 × 95)

5) dvojka (145 × 95) levá

8) dvojka (130 × 95) bez područek

14) díl k rohu (130 × 95) levá

12) taburet (60 × 60)

5a) dvojka max (175 × 95) pravá

8a) dvojka max (160 × 95) bez područek

14) díl k rohu (130 × 95) pravá

13) záhlavník (42 × 24)

5a) dvojka max (175 × 95) levá

9) trojka (188 × 95) bez područek

šířka × hloubka

celková výška: 88 cm
celková hloubka: 95 cm
výška sedáku: 45 cm
hloubka sedáku: 58 cm
výška područky: 64 cm

UTAH

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

