
Serenity

Sedačka Serenity vytvárať útulné prostredie, ktoré navodzuje 
pocit domova. Osloví všetkých, ktorí považujú pohodlie za 
rovnako dôležité ako štýl. Mužov aj ženy, ktorých zaujíma 
kvalita a funkčnosť. Výnimočná je škála možností, vďaka 
ktorým možno sedačku zostaviť presne podľa individuálnych 

želaní a predstáv. Aby sa obývačka premenila na oázu 
maximálneho relaxu, Serenity ponúka elektrické výsuvné 
sedáky a polohovateľné opierky hlavy. Tie spolu s nadštan-
dardom v podobe vreckových pružín posúvajú túto sedačku z 
pohľadu pohodlia na najvyššiu úroveň.



Komfort sedenia

a dlhú životnosť modelu Serenity zabezpečuje studená pena (High Resilience/HR 
pena). Ide o vysoko kvalitnú penu, ktorá je mimoriadne pružná a zároveň si veľmi 
dobre zachováva tvar. Ešte vyšší štandard ponúkajú vreckové pružiny, ktoré sú 
v porovnaní s bežnými pružinami menšie, takže ich je na ploche viac, čo dokáže dať 
telu výnimočnú podporu.

USB konektor

zabudovaný priamo v sedačke vypovedá o tom, že Serenity napĺňa 
očakávania súčasných používateľov, ktorí potrebujú mať svoj 
mobilný telefón neustále poruke, a to aj pri nabíjaní. Umiestnenie 
konektora je podmienené funkciou elektrického vysúvania sedákov. 



Výsuv sedákov

takzvaný recline, umožňuje meniť hĺbku 
sedenia, čo má zásadný vplyv na pohodlie. 
Formálne sedenie počas návštev alebo večerný 
relax s vyloženými nohami pri dobrom filme? 
Nová Serenity poskytuje oboje, a to vďaka 
možnosti zabudovania elektrického vysúvania 
na jednom alebo viacerých segmentoch. 

Nastavitelné opierky hlavy
sú funkciou, ktorou získava sedačka Serenity 
ešte vyššiu úroveň pohodlia. Vďaka nim sa 
dokáže prispôsobiť každému typu postavy 
a preferenciám sedenia. Majú moc pridať 
tradičnému modelu na funkčnosti a komforte.



Flexibilné riešenie

Vyskladajte si novú sedačku presne podľa svojich potrieb. Od intímnej dvojpohovky až 
po veľkorysé zostavy – rôzne segmenty vrátane zaobleného rohu či samostatného 
taburetu ponúkajú široké možnosti usporiadania.

Materiály

Výber poťahových materiálov je široký. Vzhľad pohovky totiž neurčuje len 
tvar, ale aj čalúnenie. Preto je k dispozícii množstvo textílií rôznych farieb 
a štruktúr. Uprednostňujete kožu? Vybrať si môžete aj z viacerých odtieňov 
a typov kože. To vám umožní dať vašej Serenity nezameniteľný štýl.
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