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Angolo
Rafi novanost 
v jednoduchých linkách

01

rohová varianta sedačky Angolo s ukončovacím dílem a dekorativním polštářem

Jak zkombinovat jednoduchý styl a rafi novaný design? 

Odpovědí je produktová řada Angolo. Dokonale čisté, rovné linie Angola vychází z požadavků na moderní 
a vkusný způsob bydlení a ve vašem interiéru budou symbolem jedinečné elegance a stylu. 
Nepřeberné množství variací pak uspokojí i nejnáročnější zákazníky.
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Posaďte 
se do Angola
Pokud vyznáváte klasiku a jednoduchou eleganci, to vše 
podloženo kvalitou materiálů, je Angolo přesně pro vás. 
Pro vaše pohodlí, zkrášlení okolí i potěšení z minimalismu. 
Pozvěte sebe a své blízké do světa funkcionalistického 
designu, osobitosti a luxusního zpracování křesel 
a sedacích souprav Angolo. Poznáte ten rozdíl…

trojmístná varianta sedačky s ukončovacím 
dílem umístěným jako podpora nohou

trojmístná varianta sedačky 
potažená látkou

dvojmístná varianta v kůži

stejnojmenné křeslo
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Co přispívá 
ke stylu a pohodlí
Angolo

Angolo se vyznačuje pravidelnými tvary a čistým, téměř 
funkcionalistickým designem. Představuje variabilní 
skladební systém, v němž si můžete volit nejen celkové 
barevné řešení, ale i počet a rozměry jednotlivých dílů 
či drobné odlišnosti funkčních prvků. Křeslo i sedací 
souprava mají nižší charakter, přesto umožňují pohodlné 
vstávání, výšku lze navíc prostřednictvím nožiček upravit 
na míru. K atmosféře pohodlí přispěje i nezbytný taburet.

Co tvoří nejpodstatnější dojem z každého křesla i sedací 
soupravy, jsou polštáře. Sedákové polštáře Angola 
nabízí výplň v různých tuhostech a jsou uchyceny pevně, 
na rozdíl od volně umístěných opěradlových polštářů. 
Charakteristické volné opěradlové polštáře, vyrobené 
z přířezů studené HR pěny, nejsou sklopeny dozadu, 
a je jim tak ponechána větší funkčnost. K výjimečné 
relaxaci poslouží nástavná opěrka hlavy, kterou 
můžete za opěradlový polštář volně vsunout. Opřete 
se bezstarostně do pohodlí a vydechněte si v měkkosti…

K dispozici je řada tvarů různě vysokých nožiček – 
pochromovaných nebo ze dřeva. Popřemýšlejte o volbě 
mezi válcovitými, zúženými, dřevěnými nebo z pásové 
oceli. I díky těmto detailům můžete dodat sedací soupravě 
originalitu a sladit ji se zbytkem interiéru. Nebojte 
se vybrat si také z několika typů područek dle vašich 
preferencí. Stylová dlouhá područka až k zemi je určená 
pro ty z vás, kteří si oblíbí variantu bez nožiček. 

Nelimitujte se předurčenými nabídkami a dejte Angolu 
potah na základě vzorníků různých materiálů, přičemž 
vybírat můžete mezi kůží nebo tkaninami. Typy a odstíny 
kůží můžete navzájem kombinovat, látky pak vybírat 
v nepřeberném množství a vytvořit sedací soupravu, 
která bude originálním prvkem vaší domácnosti 
nebo kanceláře.


