
TABURETY
Taburety se stávají nepostradatelnou sou-

částí moderní sedací soupravy. Mnohdy

plně nahrazují křeslo, protože nezabírají

tolik místa a nabízejí i další možné využití.

Taburety nejčastěji poslouží při relaxaci

jako podložka pod nohy, dále jsou vhodné

pro sezení a využití najdou také jako odklá-

dací stolek. Některé taburety jsou výklop-

né a nabízejí úložný prostor. 

Velikost taburetu je nejčastěji čtverec o roz-

měrech od 50x50 cm, rozšířené jsou také

obdélníkové až 120x70 cm. Taburet vždy

koresponduje s designem a potahovým

materiálem sedací soupravy, je součástí

komponentů sestavy. U některých seda-

cích souprav lze pomocí přisazení dvou

taburetů vytvořit lůžko pro hosty. 

SEDACÍ PYTLE
Sedací pytle jsou oblíbené zvláště pro

mladé. Nabízejí neotřelý moderní design,

vnáší originální prvek do interiéru a navíc

poskytují maximální pohodlí při odpočin-

ku. Sedací pytle jsou naplněny speciálním

granulátem, který se přizpůsobí jakékoli

postavě i poloze těla. Je možné v nich ležet

i sedět. Většina modelů je variabilní a nabí-

zí více způsobů využití. Jeden model tak

můžete snadno použít jako pohodlné

lehátko, křeslo s opěrkami, podložku pod

nohy nebo sezení pro hosty. Velmi vhodné

jsou také pro děti. Granulát je velmi lehký,

proto je s pytlem snadná manipulace.

Navíc je skvělý izolant, nehrozí nastydnutí

od studené země. Granulát lze do pytlů

jednoduše (přes zip na spodní stra-

ně) doplňovat.

Sedací pytle jsou vyráběny v jednodu-

chých geometrických tvarech – nejčastěji

koule, kužely, válce nebo krychle. Na trhu

jsou jak pytle určené pro jednu osobu, tak

sedačky pro dva až tři. Široká nabídka

potahů umožňuje sladit sedací pytle ke

každému interiéru. ■
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Interiér

Moderní sedací
nábytek
Pohodlné posezení po
namáhavém dni 
vyhledáváme jako účinný 
způsob relaxace.
K modernímu 
sedacímu nábytku 
bezesporu patří 
taburety a sedací pytle. Vynikají
svým designem a navíc naši
relaxaci dají nový rozměr.

TIP: K sedací
soupravě můžeme

použít i dva až tři
taburety najednou. 


