
Model Mateo přináší několik možností 
přizpůsobení. Z designových řešení jistě 
zaujme prošíváním opěradla, rámovou 
podnoží či vystouplé švy, které zvýrazní 
jednoduché hranaté linie sedačky. Mateo 
nezaostává ani po funkční stránce: 
nastavitelné opěrky hlavy,  relaxační  funkce 
či přídavný taburet dělají z této sestavy 
vysoce flexibilní řešení do každé 
domácnosti.

Pokud hledáte elegantní a robustní 
sedačku, která zaujme stylem a poskytne 
široké možnosti uplatnění,  Mateo je 
vynikající volbou. Sestavu si můžete 
poskládat z několika samostatných 
elementů a přidat kterýkoli z doplňků od 
USB zásuvky až po designovou podnož. 
Široké spektrum materiálů a barev je 
samozřejmostí, díky které Mateo zapadne 
do libovolného stylu.

Mateo
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Komfort sezení

Komfort sezení je u každé sedačky tím 
nejdůležitějším. Vybrat si můžete z několika 
pěnových a pružinových variant. Již základní 
pěnové provedení poskytuje vysoký komfort, 
který pružiny posouvají ještě o úroveň výš. 
Největšího pohodlí dosáhnete se špičkovou 
paměťovou pěnou, která je v současnosti 
nejkomfortnějším typem sezení na trhu. HR pěna pružiny+paměťová 

pěna
pružiny + HR pěna



Polohovatelné opěrky 
hlavy

S nastavitelnými opěrkami hlavy 
můžete sedačku rychle přizpůsobit 
pro různé výšky postav či pro různé 
způsoby sezení. Když opěrky zrovna 
nepotřebujete, jednoduše je sklopíte 
a dodáte tím sedačce nízký stylový 
vzhled.

Relaxační funkce

Relaxační funkce, umožňuje 
sklopení opěradla a vysunutí 
podpěry nohou. Jednoduše 
stisknete tlačítko a sedačku na 
klasické posezení s návštěvou 
změníte na lehátko ideální pro 
relaxaci.

Pro ještě větší pohodlí může být sedačka 
vybavena USB konektorem, díky kterému 
můžete mít své zařízení po ruce i tehdy, když 
se právě nabíjí.

USB zásuvka
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Materiály

Výběr potahových materiálů je široký. Vzhled pohovky 
totiž neurčuje jen tvar, ale také čalounění. Proto je k 
dispozici množství textilií různých barev a typů. 
Preferujete kůži? Vybrat si můžete také z více odstínů a 
typů kůže. To vám umožní dát vaší sedačce 
nezaměnitelný styl.
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otoman otoman malý otoman střední

             2 sedák s jednou područkou 3             sedák s jednou područkou                          2,5 sedák s jednou područkou roh

2 sedák 3 sedák1 sedák 2,5 sedák

2 sedák 3 sedák1 sedák 2,5 sedák taburet 

prodloužená pohovka 

Flexibilní řešení

Sestavte si novou sedačku přesně podle svých představ a potřeb. Od 
soliterní dvoupohovky až po velkorysou rodinnou sestavu ve tvaru 
písmene U – množství různých elementů a možností jejich uspořádání 
dávají příležitost model Mateo maximálně personalizovat.




