
Sedačka Oliver pomáhá vytvářet útulné 
prostředí, které navozuje pocit domova. Osloví 
všechny, kdo považují pohodlí za stejně důležité 
jako styl. Uživatele, které zajímá kvalita a 
funkčnost. Výjimečná je škála možností, díky 
kterým lze sedačku sestavit přesně podle 

individuálních přání a představ. Aby se obývací 
pokoj proměnil v oázu maximálního pocitu pohody, 
model Oliver nabízí elektrické relaxační funkce a 
polohovatelné opěrky hlavy. Ty spolu  s 
nadstandardem v podobě taštičkových pružin 
posouvají tuto sedačku z pohledu pohodlí  na 
nejvyšší úroveň.

Oliver
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USB zásuvka

je zabudovaná přímo v sedačce a přesvědčí vás o 
tom, že model Oliver naplňuje očekávání 
současných uživatelů, kteří potřebují mít své 
zařízení neustále po ruce, a to i při nabíjení. 
Umístění konektoru je podmíněno elektrickou 
relaxační funkcí.

Komfort sezení

Komfort 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

jsou funkcí, kterou získává sedačka 
Oliver ještě vyšší úroveň pohodlí. Díky 
nim se dokáže přizpůsobit každému 
typu postavy a preferencím sezení. 
Mají moc přidat tradičnímu modelu 
na funkčnosti a komfortu.

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.
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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 roh prodloužená pohovka taburet 

              2 sedák bez područky 3    sedák bez područky1 sedák bez područky       2,5 sedák bez područky

             2 sedák s jednou područkou 3             sedák s jednou područkou       1 sedák s jednou područkou                               2,5 sedák s jednou područkou 

2 sedák 3 sedák1 sedák 2,5 sedák

2 sedák 3 sedák1 sedák 2,5 sedák

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 Oliver maximálně personalizovat.




