
Aj keď pôsobí nenápadne, Alhambra má všetko, čo od 
poctivej a štýlovej sedačky očakávate: kvalitné 
materiály, vynikajúci komfort sedenia a doplnkovú 
výbavu, ktorá vám ponúkne množstvo príležitostí. Dizajn 
Alhambry je jednoduchý, no funkčný: šitie takmer 
neuvidíte, tvary sa vzájomne príjemne prestupujú a oblé 
hrany budia dojem bezpečia a pohodlia.

Zostava má zabudovaný elektrický výsuv sedáku, vďaka 
ktorému si urobíte pohodlie kedykoľvek a bez námahy. 
Ponúka jedno rozložiteľné lôžko pre príležitostnú 
návštevu a možnosť pridať taburet, ktorý možnosti 
sedačky rozšíri ešte viac.

Alhambra



Komfort sedenia

Komfort je pri každej sedačke tým najdôležitejším. Vybrať si 
môžete z niekoľkých penových a pružinových variantov. Už 
základné penové prevedenie poskytuje vysoký komfort, 
ktorý pružiny posúvajú ešte o úroveň vyššie. Najväčšie 
pohodlie dosiahnete so špičkovou pamäťovou penou, ktorá 
je v súčasnosti najkomfortnejším typom sedenia na trhu.

Podnož

Nohy sú kľúčovým dizajnovým prvkom každej sedačky. Na výber 
máte hneď z niekoľkých štýlov a materiálov, vďaka ktorým si 
môžete vzhľad svojej novej zostavy prispôsobiť. 



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.



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 možností ich 
usporiadania dávajú príležitosť novú Alhambru 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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