
Manila je pekným príkladom klasického dizajnu, ktorý 
nezostarne ani po rokoch. Zaujímavé riešenie 
polohovateľných opierok hlavy príjemne ozvláštňuje 
nízky profil sedačky a spolu s minimalistickým 
vzhľadom nôh vytvára prémiový a nadčasový dojem.

Sedačka nie je nič dlžná ani komfortu: umožňuje 
jednoducho vysunúť sedák a zväčšiť tak hĺbku sedu, ale 
aj polohovať opierky hlavy tak, aby vyhoveli každému 
používateľovi. Ak ešte pridáte voliteľný taburet, získate 
všestranné riešenie komfortného sedenia do obývačky či 
kancelárie, ktoré navyše aj dobre vyzerá.

Manila



Taburet

Taburet je praktickým doplnkom, ktorý rozšíri možnosti 
sedačky o prídavné sedenie či možnosť vyložiť si nohy. 
Ľahko ho presuniete, kam práve potrebujete a získate tak 
ešte väčšiu flexibilitu vašej zostavy.



Výsuv sedákov

Vďaka posuvným sedákom môžete regulovať hĺbku sedenia 
a nastaviť si takú polohu, aká vám práve vyhovuje. Posuv je 
elektrický, pričom sedák sa jednoducho vysunie ďalej od 
operadla, alebo naopak zasunie hlbšie do sedačky.

Nastaviteľné opierky hlavy
S nastaviteľnými záhlavníkmi sa sedačka 
rýchlo prispôsobí rôznym výškam postavy či 
spôsobom sedenia. Keď ich práve 
nepotrebujete, záhlavníky jednoducho 
sklopíte a dáte tým zostave štýlový 
nízkoprofilový vzhľad.



Flexibilné riešenie

Vyskladajte si novú sedačku presne podľa svojich predstáv a potrieb. Od intímnej dvojpohovky až 
po veľkorysé rodiné hniezdo v tvare písmena U – množstvo rôznych segmentov a nekonečné 
možnosti ich usporiadania dávajú príležitosť novú Manilu maximálne personalizovať.

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.

Kroslak s.r.o.
Nitrianska Blatnica, SK
www.kroslak.sk
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