Dorado

Dorado je takzvaný sofabed, čiže sedačka, ktorú môžete
kedykoľvek rozložiť na plnohodnotnú posteľ s kvalitným
matracom pre dvoch. Poctivá konštrukcia a dômyselný
mechanizmus sa postarajú o jednoduchú a rýchlu
obsluhu. Vzhľad sedačky ničím nevytŕča - jednoduché
šitie, minimalistické nohy a prirodzené proporcie z nej
robia už na pohľad príjemný kus nábytku.

Veľmi praktický je aj úložný priestor zabudovaný do
modulu longchair, ktorý môžete využiť na uskladnenie
vankúšov či perín. Pridať môžete aj taburet. Ak hľadáte
pohodlný sofabed a nechcete robiť kompromisy
v komforte sedenia ani spania, Dorado je tou správnou
voľbou.

Plnohodnotné
rozkladacie lôžko
Na rozkladacích sedačkách sa málokedy vyspíte naozaj dobre. Táto je však iná: jej lôžko
je kvalitne spracované a vybavené plnohodnotným matracom, na ktorom sa pohodlne
vyspia dvaja ľudia. Je navrhnuté na každodenné spanie bez kompromisov, no
rozkladanie je stále jednoduché a rýchle

Úložný priestor
Vybrané moduly sedačky majú zabudovaný praktický úložný
priestor, do ktorého môžete odložiť rôzne drobnosti, ktoré
práve nepotrebujete. Prístup je jednoduchý a rýchly.

Flexibilné riešenie
Vyskladajte si novú sedačku presne podľa svojich predstáv a potrieb. Od kresla až po veľkorysé
väčšie zostavy v tvare písmena L – množstvo rôznych segmentov a možnosti ich usporiadania
dávajú príležitosť nové Dorado maximálne personalizovať.
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Materiály
Výber poťahových materiálov je široký. Vzhľad pohovky totiž neurčuje len
tvar, ale aj čalúnenie. Preto je k dispozícii množstvo textílií rôznych farieb.
Uprednostňujete kožu? Vybrať si môžete aj z viacerých odtieňov a typov
kože. To vám umožní dať vašej sedačke nezameniteľný štýl.
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