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Nauta
Na vlnách 
designu

01

Originální sedačku nemusí být příliš těžké nalézt. 
Obtížnější je najít kus nábytku, se kterým se ztotožníte. 
Nauta – hrdé „plavidlo“, které ozvláštní váš interiér. 
Má jedinečný design, neobvyklé řešení, je konzervativní 
i výstřední zároveň. Usaďte se do Nauty a dopřejte si 
komfort, který nabízí – v pohodlí, s potěšením 
z jejího vzhledu.  

Design Martin Surman



030202 03

Nechte se unášet
Sedačce, která spojuje výrazné zaoblené kontury a rovné tvary, dominuje široká područka. Tvoří kolébku ve tvaru U 
a je nejnápadnějším znakem designové kolekce s názvem Nauta. Područka podbíhá celý sedák, za opěrákem se zužuje 
a bez přerušení pokračuje na druhou stranu. Výrazný design však neznamená neměnný tvar – pro náročné můžeme 
područku vytvořit i užší. Nautu lze vyrobit také jako mohutnou rohovou sestavu, nebo ji uzpůsobit vašemu interiéru 
a dát jí jakýkoli tvar. Pro příznivce vyšších sedaček byla navržena varianta Nauta XL, která se liší vyšším opěrákem. 

křeslo Nauta – pohled zezadu

dominantní područka ve tvaru podkovy u křesla Nauta

detail područky podbíhající sedák
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Neobyčejná konstrukce sedačky masivních 
rozměrů vyžaduje nestandartní řešení. Kostra 
Nauty je dřevěná, je opatřena gumovými 
popruhy a vlnitými pružinami. V sedací části 
byla zvolena kombinace bezrámové pružinové 
kostry a tvarovaného přířezu HR pěny různé 
tuhosti. Opěradlo je tvořeno pevně uchycenými 
přířezy této pěny na opěrném rámu. Díky tomu 
je sedačka velmi pružná.  

Pokud vám neobvyklý design komfortní sedačky 
Nauta učaroval, výsledný dojem ještě umocní 
pohodlné křeslo a praktický taburet v jednotném 
stylu.  

Pro tuto sedací soupravu je velmi vhodným 
materiálem kůže, lze ji však potáhnout i látkou. 
Nauta je prošívaná výraznými stehy v různých 
barvách, zvolit lze i dekorativní prošívání opěráku 
rovnou linií. Jednobarevná Nauta je decentní, 
nesmírně zajímavá je však v příhodné kombinaci 
barev. Tak dosáhne dokonalosti a stane se 
nepřehlédnutelným prvkem vašeho interiéru. 

Nechte se unášet odpočinkem na jejích sedácích 
a užívejte si elegance a neotřelosti této nevšední 
sedací sestavy. 

Stane se 
nepřehlédnutelným 
prvkem vašeho 
interiéru

Nauta XL – varianta s vyšším opěrákem


