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Ljudje živimo vedno hitreje. Trenutki
brezskrbnega uživanja so vse
bolj redki in toliko bolj dragoceni.
Oplemenitite te trenutke z vrtnim
pohištvom SuN, ki spremeni prostor
v oazo miru, sprostitve in svobode.

Kakovostno aluminijasto pohištvo, namenjeno sprostitvi in počitku, združuje vznemirljivo sodobno oblikovanje z odlikami aluminija
in udobjem, ki ga zagotavljajo kakovostna polnila iz tekstilena.
Izdelki iz trpežnih, okolju prijaznih materialov so zaradi svoje
vsestranske odpornosti na vlago, visoke ali nizke temperature,
sončne žarke in druge vplive okolja ter zaradi svoje izjemno lahke,
dovršene konstrukcije primerni tako za rabo na prostem, zaprtih
prostorih in prostorih s posebnimi pogoji, kot so savne ali pokriti
bazeni.
Izdelki SuN se zaradi časovno in stilsko neobremenjenega oblikovanja harmonično skladajo z raznolikimi okolji, hkrati pa so
zasnovani za udobje in dobro počutje najzahtevnejših uporabnikov. Naj gre za dopoldansko prebujanje, počivanje ob bazenu,
sproščanje v savni ali preprosto za uživanje na prostem.

Ležalnik z ogrodjem ﬁno strukturne, rahlo kovinske barve (RAL 9007) z mehanizmom na
plinske vzmeti ali ročno nastavljivim naslonom, ki ga kot mizica na kolesih odlično dopolnjuje servirni voziček (Prometei 100 AL) z dvema odlagalnima površinama in prostorom za
steklenice ali tabure (Aurora 035 AT), ki ga prav tako lahko uporabimo kot čajno mizico ali
priložnostno odlagalno površino. Tridelna zložljiva pregradna stena (Solei 888 AP) s polnilom iz aluminijaste pločevine bo zagotovila dragocene trenutke zasebnosti tudi v javnih
okoljih; elegantne linije SuN izdelkov pa nadaljujejo tudi sodobno oblikovani, lahko nakladljivi terasni stoli (Aurora 015 AT) ter ergonomsko in estetsko dovršeni terasni stoli z visokim
naslonjalom (Aurora 055 AT). Kovinski lesk aluminijastih ogrodij skladno zaokrožajo polnila
iz Batyline PVC mrežice v nežnem kremnem barvnem odtenku (RAL 9001).
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