
S novoým modelom sedačky Tycan máte nespočetné 
množstvo možností jej konfigurácie. Prispôsobí sa 
nielen vašim priestorovým možnostiam ale aj 
dizajnovému štýlu vášho interiéru a predovšetkým vašim 
požiadavkám na pohodlie. Tycan je pokračovateľom 
úspešného modelu Dover, pričom posúva jeho dizajn o 
krok ďalej.

Zaujímavým estetickým prvkom je dvojité vertikálne 
prešitie chrbtových operadiel, ale tiež kontrastný pásik 
na područiach. Vybrať si môžete hneď niekoľko 
nadštandardných funkcií, akými sú napríklad elektrický 
výsuv sedákov či úložný priestor v taburete. S našou 
širokou ponukou poťahov navyše pri sedačke Tycan 
nebudete musieť robiť žiadne kompromisy.

Tycan



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.

Úložný priestor
Modul taburet má zabudovaný 
praktický úložný priestor, do ktorého 
môžete uschovať rôzne drobnosti, 
ktoré práve nepotrebujete. Prístup je 
bezpečný, jednoduchý a rýchly.

Podnož

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



Výsuv sedákov

Vysúvací sedák, tiež nazývaný recliner, 
umožňuje sklopenie operadla a vysunutie 
podpery nôh. Jednoducho stlačíte tlačidlo 
a sedačku na formálne posedenie s 
návštevou zmeníte na ležadlo ideálne na 
večerný relax pri filme.

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 sedačke štýlový 
nízkoprofilový vzhľad.

USB konektor

Pre ešte väčšie pohodlie môže byť sedačka vybavená USB 
konektorom, vďaka ktorému môžete mať svoje zariadenie 
poruke aj vtedy, keď sa práve nabíja.



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 nový Tycan 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.
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