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komponenty soupravy
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pohovka II s jednou područkou
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pohovka III s jednou područkou
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pohovka III
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Design honosné sedací soupravy je inspirován stylem obou stran Atlantického oceánu, britským a americkým. 
Atlantica přímo dýchá výlučností a noblesou. Představuje přepychové řešení pro váš interiér – ať už kanceláře či domova. 

křesla Atlantica z různých stran a taburet

Atlantica
S noblesou dálek
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varianta trojmístná, dvojmístná a křeslo Atlantica

zpracování zadní strany křesla

rohová varianta sedačky s taburetem

Atlantica oslní výraznými oblouky područek, které 
jsou dekorovány nápadným prošitím na čelní straně 
a jemným na bocích. Prošitý je také opěradlový 
a sedadlový polštář a zadní díl sedačky i křesla Atlantica. 
Vpředu i vzadu z profi lu lehce vyčnívají do prostoru 
područky a mohutný sedadlový polštář je také jakoby 
předsunut. Typické tvary Atlanticy evokují měkkost 
a pohodlí. Područky jsou kulaté, oba polštáře jsou 
elegantně zaoblené. Celku dominuje mohutný čtvercový 
opěradlový polštář, jenž díky bohaté výplni působí 
nadýchaně a je velmi pohodlný. 

Konstrukcí sedací soupravy je pevná kostra vyztužená 
bukovým masivem. Polštáře jsou vyrobeny z PUR pěn 
a pružinových bonelů a zaručují nejvyšší komfort sezení. 
Také velmi dlouho odolávají tvarové deformaci. Atlantica 
tak zůstane stejně krásná i dlouhé chvíle poté, co se do 
ní posadíte poprvé.

Prostor ožije mohutností 
a noblesou této komfortní 
sedací soupravy



Zvýšenou pozornost je dobré věnovat výběru potahového 
materiálu. Můžete totiž stvořit koženou sedačku – 
uhlazenou a noblesní, či kus nábytku jako z divočiny 
v drsné přírodní kůži, nebo se nechat zlákat jemnou 
elegancí vytříbené látky. S každou variantou získá vaše 
Atlantica zcela specifi ckou tvář.

Sedací souprava Atlantica doplněná o křeslo a taburet 
ze stejnojmenné kolekce nabízí jedinečné spojení stylu 
a pohodlí. Prostor, ve kterém sídlí, ožije mohutností 
a noblesou této komfortní sedací soupravy, kterou 
nepřehlédnete. 

Atlantica může být komfortní sedačkou pro dva 
i rozměrnější sestavou dle vašeho výběru. Samozřejmostí 
je možnost rohové varianty. Sedačku lze doplnit 
robustním křeslem a vkusným taburetem ve stejném 
designu. K výrazné sestavě se skvěle hodí spojení 
s masivními nožičkami, ať už dřevěnými či kovovými.
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