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Valor

Cestou výjimečnosti

01

lehátko Valor

Název sedací soupravy i řady produktů, které 
se vyznačují spojením rovných linií a tvarů 
s jemnými křivkami, to je Valor. Toto ozvláštnění 
vyvolává překvapení a obdiv k nevšednímu 
designu. 
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křeslo Valor

trojmístná varianta sedačky Valor s opěrkou hlavy

rohová varianta s ukončovacím dílem a volně přidaným taburetem

Sedací souprava Valor se stane elegantním doplňkem vašeho 
interiéru. Sedákové a opěradlové polštáře jsou navrženy v jemných 
liniích vzbuzujících pocit měkkosti a pohodlí. Pro výplň pevně přišitých 
polštářů je použito tří druhů studené pěny. Vzadu jsou měkčí, vepředu 
pak tužší, pro nejvyšší komfort sezení. Sedačku lze sestavit z různého 
počtu dílů, rovnou nebo rohovou a ukončit ji opěrkou či jednoduchým 
ukončovacím dílem. Možná je i varianta bez područek. Takový celek 
pak působí otevřeně a zve k usednutí.

Zajímavým prvkem, který vzhledu sedačky 
i sezení v ní dodá nový rozměr, je opěrka hlavy. 
Pevně ji umístíme v sestavě za kterýkoliv 
opěradlový polštář. Umožní vám dokonalé 
uvolnění a lze ji výškově nastavit právě 
dle vašich potřeb. 

Konečný vzhled sedačky i její rozličné funkce 
výborně doplňuje křeslo a taburet vytvořený 
ve stejném duchu. I díky nim je sedací souprava 
Valor mimořádně variabilní. Jednoduchý taburet 
je vhodný především pro variantu otevřenou 
bez područek, ale poslouží u jakékoliv sestavy 
sedačky. Křeslo Valor pak splňuje  požadavky 
na pohodlí a vkus jako sedačka a stejně tak jej 
lze doplnit opěrkou hlavy.

Elegantní doplněk 
vašeho interiéru



04

Vytvořte si 
jedinečnou 
variantu

Sedačku, křeslo i taburet pro vás opatříme nožičkami 
v jednotném designu. Vybrat si můžete z tenkých i masivních, 
kovových i dřevěných. Potažení Valoru si vyberte ze vzorníku 
kůží, nebo zvolte látku, a vytvořte tak jedinečnou variantu. 

Valor, to je sedačka, křeslo a taburet. Valor, to jsou však 
i individuální designové kusy, které jsme nazvali Lehátko 
a Solitaire. Nechte se inspirovat řadou Valor a vydejte 
se cestou výjimečnosti.
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