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Britana
Konzervativní 
a přepychová
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sedačka Britana

To nejlepší ze stylu britského nábytkářství 
se stalo inspirací ke zrození sedací soupravy 
Britana. Sedačka se svým naturelem skvěle hodí 
do jednacích prostor a nádech spolehlivosti dodá 
i obývacímu pokoji či pracovně.
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dvojmístná varianta sedačky v barevné kůži

Výrazné prošívání a střídání oblých a přímých linií 
– to jsou prvky, kterými se vyznačuje Britana. Její 
nezaměnitelný styl jí vtiskla dekorativní prošívaná 
zaoblená linie vtisknutá do měkce vyplněných 
bočních dílů. Prošívání je výrazným elementem 
i na jiných místech. Pohledové švy jsou prošity 
dvojitým stehováním pro ještě větší zdůraznění 
linií sestavy Britana. Záda jsou pak prošívaná 
rovnými liniemi. Sedákové a opěrákové polštáře 
jsou naopak tvořeny hladkými plochami. Nepříliš 
nadýchané, jakoby strohé, ale přesto pohodlné. 
I tyto charakteristiky podtrhují konzervativní povahu 
sedací soupravy Britana.

Vyšší útlé područky jsou jemně zaobleny a vytvářejí 
výrazný prvek v celkovém vyznění designu sedací 
soupravy Britana. Polštáře na opěradlech i sedáku 
jsou pevně přichycené k rámu. Vyplňují je řezané 
studené pěny, které skvěle umožňují polštářům 
dlouhodobě udržet původní tvar. Sedákový rám 
je pro větší pružnost polštářů opatřen vlnitými 
pružinami. Opěradlový polštář je vyroben jako 
zkosený a vytváří dokonalou podporu pro vaše záda. 
Volit můžete ze tří různých šířek sedáků. Vytvoříte 
tím tři různé typy sedaček a vyberete si ten, který 
nejlépe padne vašemu interiéru.

To nejlepší ze stylu 
britského nábytkářství
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Švy jsou prošity 
dvojitým stehováním 

K výběru nosných nožiček je pro vás vytvořena kolekce 
pochromovaných a dřevěných. Bohatá nabídka potahových 
kůží a látek vám umožní dát sestavě styl podle vlastního vkusu. 
Tmavé kůži velmi dobře sluší dvojité švy šité světlou nití. 

Příznivcům sedací soupravy Britana jsme připravili 
dva druhy taburetů pro co nejpohodlnější posezení. 
K dispozici je obdélníkový a nepravidelně zkosený 
tvar taburetu.
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křeslo Britana – pohled zboku
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