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RESA prima sedačky

Elegantní a minimalistická, taková je nová kolekce PRIMA
Představujeme novinku na trhu s čalouněným nábytkem. PRIMA je minimalistická,
elegantní a originální kolekce. Minimální cena s maximálním důrazem na kvalitu.

I přes nižší cenu kolekce, je kladen hlavní důraz na zachování kvality a dobrého jména 
výrobku značky RESA. Očekávat tak můžete nejen kvalitní zpracování, designově 
atraktivní materiály, ale také funkčnost a preciznost.

Kompletní portfolio produktů využijete v malých i větších bytech, ale i ve Vašich 
kancelářích. Objevte sedačku, rozkládací pohovku na denní spaní, křeslo, rozkládací 
taburet – rozkládací postel ze "škatulky" a taburet s úložným prostorem.

Rozkládací pohovka na denní spaní
Nosným pilířem celé kolekce PRIMA je bytelná roz- 
kládací pohovka. Kvalitní rozkládací mechanismus
s lamelovým roštem a velikostí lůžka po rozložení
140 x 205 cm ji předurčují na denní použití.
Čalouněná pohovka s bohatým výběrem odolných 
potahových látek, nejen do menších prostor.

KŘESLO, POTAH RETRO

ROZKLÁDACÍ POHOVKA, POTAH FLORIDA

ROZKLÁDACÍ TABURET, POTAH RETRO

ROZKLÁDACÍ TABURET PO ROZLOŽENÍ

TABURET S ÚLOŽNÝM PROSTOREM 140 l

PRIMA TO JE MAXIMÁLNÍ KVALITA A MINIMÁLNÍ CENA

  Vase rozkládací
postel ze skatulky
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Rozkládací taburet, postel ze "škatulky"
K dalším ojedinělým prvkům patří rozkládací 
taburet, ze kterého lze přidáním nerezové desky 
rázem vytvořit plnohodnotný konferenční stolek.

Taburet se hodí zejména do malých 
bytů, vzhledem k velikosti 71 x 78 cm, 
se vejde opravdu do každého interiéru a lze v  případě potřeby rozložit 
na plnohodnotné lůžko 75 x 195 cm s matrací.

PRIMA představuje mnoho dalších ojedinělých a funkčních prvků jako 
jsou sedačky ve třech různých velikostech, taburet s velkým úložným 
prostorem 140 l či křeslo.



Potahové materiály
Kolekci PRIMA uvádíme na trh spolu s možností
výběru potahových materiálů. Vybírat můžete
mezi materiály z  kolekce FLORIDA a RETRO.

FLORIDA nabízí 13 barev, vysokou kvalitu,
odolnost a zajímavou strukturu v  jednoba-
revném provedení.

PRIMA sólo prvky
(šířka x hloubka)

RETRO kolekce obsahuje 8 designově 
atraktivních motivů z moderních tkaných 
látek. Obě kolekce jsou navrženy
a vyrobeny tak, aby spolu ladily
a vzájemně se doplňovaly.

PRÍMA kolekce pro Vás!
Kolekce PRIMA to je minimalistický, 
originální a efektní vzhled, široká 
využitelnost, pohodlné a kvalitní sezení
i spánek. Dostupná a moderní
kolekce do vašich domovů i kanceláří.

POTAHOVÝ MATERIÁL FLORIDA

POTAHOVÝ MATERIÁL RETRO

RESA prima sedačky

PRIMA křeslo
84 x 84 cm

PRIMA pohovka dvojmístná
144 x 92 cm

Taburet s úlož. prostorem
71 x 78 cm

Taburet rozkládací
Plocha lůžka po rozložení

71 x 78 cm
74 x 194 cm

Pohovka trojmístná
220 x 92 cm

Pohovka dvojmístná MAX
Pohovka rozkládací S140
Plocha lůžka po rozložení

179 x 92 cm
179 x 92 cm

138 x 203 cm

Odkládací stolek nerez brus
71 x 39 cm

celková výška 79 cm
celková hloubka 84 / 92 cm
výška sedáku 42 cm
hloubka sedáku 59 / 67 cm
výška područky 79 cm

RESA IBC Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 176 154, www.resa.cz
Prodejce Praha: Alhambra, Náměstí Míru 9
Tel.: +420 221 596 466, www.alhambra.cz
Prodejce Kolín: Studio sen, Obecní Dvůr 78
Tel.: +420 321 714 345, www.studiosen.cz
Predajca Bratislava: Luna sedačky (Light park)
Račianska 90, www.luna-sedacky.sk


