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Conceived for a range of spaces, Polo offers mod-
ern, fully-upholstered seating of time-proof design.
The various bases with which chairs in this line 
come define their look and functionality. Models 
with a circle base or 4-star base offer heightened 
comfort because they allow users to turn and 
swivel. The chairs with a 4-star base are also fitted
with a special mechanism which brings the uphol-
stered part of the armchair back to the starting 
position after a user gets up. This mechanism 
guarantees that the chairs will look impeccable at 
all times. Polo is both comfortable and durable. 
The upholstered shell of the Polo is one piece 
shell made of high quality cold foam reinforced 
with a steel frame. This guarantees durable look 
and quality of sitting. 

Die Produktlinie Polo steht für hochwertige Dreh-
sessel modern und zeitgemäß im Design. Die 
Auswahl an Fußgestellen lässt keine Wünsche bei 
Funktionalität und Form offen. Das Fußgestell 
des Sessels ist in der Ausführung mit Designglei-
tern oder mit hochwertigem Fußteller erhältlich. 
Der Nutzer kann sich nach Belieben in verschie-
dene Positionen drehen. Durch die Rückholauto-
matik bei den Modellen mit Gleitern schwenkt der 
Sessel nach dem Aufstehen automatisch in die 
Ausgangsposition zurück. Die Modelle Polo sind 
überaus komfortabel und dauerhaft. Die Sitz-
schale besitzt eine monolithische Struktur aus 
Kaltschaum verstärkt durch einen Rahmen aus 
hochwertigem Stahl.  

POLO

Polo je moderním celočalouněným sezením nadčasového designu vhodného pro řadu 
interiérů. Tato série zahrnuje několik modelů s různě koncipovanými podnožemi, které 
ovlivňují design i funkčnost jednotlivých modelů. Modely s kruhovou či 4-ramenou podnoží 
jsou příjemné pro uživatele tím, že se na nich během sezení může natáčet či otáčet. 
Model se 4-ramenným křížem je také vybaven speciálním mechanismem, který po sesed-
nutí uživatele z křesla natočí čalouněnou část křesla vždy zpět do počáteční pozice. 
Tento mechanismus tedy zaručí, že sezení bude stále upraveno.  Polo je komfortní, ale 
také velmi odolné. Skořepina je vytvořena jako monolitická konstrukce z vysoce kvalitní 
studené pěny vyztužené ocelovým rámem. To zaručuje dlouhodobé zachování počátečního 
vzhledu a kvality sezení. 

Polo N4

Polo F30 Polo F01

Polo N4 Polo N4
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MANGO

Mango je křeslem příjemného designu a přitom dostatečně prostorné pro komfortní 
sezení. Série Mango zahrnuje dva modely. Modely s kruhovou či 4 - ramenou podnoží 
jsou příjemné pro uživatele tím, že se na nich během sezení může natáčet či otáčet. 
Model se 4-ramenným křížem je také vybaven speciálním mechanismem, který po se-
sednutí uživatele s křesla natočí čalouněnou část křesla vždy zpět do počáteční pozice. 
Tento mechanismus tedy zaručí, že sezení bude stále upraveno.  Mango je komfortní, ale 
také velmi odolné. Čalouněná skořepina Manga je vytvořena jako monolitická konstruk-
ce z vysoce kvalitní studené pěny vyztužené ocelovým rámem. To zaručuje dlouhodobé 
zachování počátečního vzhledu a kvality sezení. 

Mango brings striking design and ample space to 
guarantee comfortable sitting. The Mango line in-
cludes two models. Chairs with a circle base or 4-star 
base offer heightened comfort because they allow us-
ers to turn and swivel. The chairs with a 4-star base 
are also fitted with a special mechanism which brings 
the upholstered part of the armchair back to the starting
position after a user gets up. This mechanism guaran-
tees that the chairs will look impeccable at all times.  
Mango is both comfortable and durable. The upholstered
shell of the Mango chair is one piece shell made of high 
quality cold foam reinforced with a steel frame. This 
guarantees durable look and quality of sitting. 

Mango bietet durch sein markantes Design und die 
geräumige Sitzfläche ein komfortables Sitzgefühl. 
Das Fußgestell des Drehsessels ist in der Ausführung 
mit Designgleitern oder mit hochwertigem Fußteller 
erhältlich. Durch die Rückholautomatik bei den Mod-
ellen mit Gleitern schwenkt der Sessel nach dem Auf-
stehen automatisch in die Ausgangsposition zurück. 
Die Modelle Mango sind überaus bequem und haltbar. 
Die Sitzschale besitzt eine monolithische Struktur aus 
Kaltschaum verstärkt durch einen Rahmen aus hoch-
wertigem Stahl.  

Mango F01 Mango F01 Mango F30

Mango F30
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Next embodies light attractive design and multi-
functionality. The line includes one-seater or two-
seater sofas that can be used separately or with 
tables arranged in formations. The chairs with a 
circle base or 4-star base offer heightened comfort
because they allow users to turn and swivel. The 
chairs with a 4-star base are also fitted with a spe-
cial mechanism which brings the upholstered part 
of the armchair back to the starting position after 
a user gets up. The make and material choice 
guarantee unchanging look and high quality. 

Next verkörpert ein leichtes und attraktives Design 
und ist vielseitig einsetzbar. Die 1-Sitzer und 2-Sit-
zer können frei stehend angeordnet oder mit Ti-
schen zusammen zu Kombinationen verbunden 
werden. Die passenden Drehsessel sind in den 
Ausführung mit Designgleitern oder mit hochwerti-
gen Fußtellern erhältlich. Durch die Rückholauto-
matik bei den Modellen mit Gleitern schwenkt der 
Sessel nach dem Aufstehen automatisch in die Aus-
gangsposition zurück. Der Aufbau und die Material-
auswahl verbinden das unvergleichbare Design mit 
der hohen Qualität unserer Produkte.

NEXT

Série Next v sobě zahrnuje atraktivní odlehčený design a multifunkčnost použití. Jednot-
livé modely jsou jednomístné či dvojmístné a mohou být použity jednotlivě či se pomocí 
stolků dají spojovat do sestav. Modely s kruhovou či 4-ramenou podnoží jsou příjemné 
pro uživatele tím, že se na nich během sezení může natáčet či otáčet. Model se 4-ramenným
křížem je také vybaven speciálním mechanismem, který po opuštění křesílka natočí čalou-
něnou část křesílka vždy zpět do počáteční pozice. Provedení a výběr materiálů zaručuje
dlouhodobě neměnný vzhled a kvalitu sezení. 

Next F01 Next F01 Next F01

Next F30 Next K
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Modely Next vybavené čtyřnohou podno-
ží, mohou být nekonečně spojovány do 
sestav pomocí stolových desek dvou tva-
rů a velikostí. Možných sestav a tvarů je 
celá řada a záleží jen na přání uživatele a 
daném prostoru. Samotná podnož je do-
stupná v povrchové úpravě chrom nebo 
prášková barva. 

Next models fitted with a four-leg base 
can be indefinitely linked into various 
configurations using connecting table 
plates of two shapes and sizes. The options 
are many; the shapes depend solely on the 
space and users’ preferences. The base is 
either chrome-plated or powder-coated. 

In Kombination mit zwei unterschiedli-
chen Tischgrößen bzw. –formen lassen sich 
die Sessel Next mit 4-Fuß-Gestell form-
schön miteinander verbinden. Durch die 
gezielte Nutzung der Kombinationsmög-
lichkeiten wird eine perfekte Planung und 
Realisation von Räumen erreicht. Die Ge-
stelle sind in pulverbeschichtet oder ver-
chromt erhältlich. 

Next/2 K

Next/2 K
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KUBIK

Sedačky Kubik jsou navrženy jako komfortní sezení v designu překračujícím změny 
trendů a jsou také universálním sezením pro různě koncipované interiéry. Kubik série 
zahrnuje modely jedno nebo dvojmístné s chromovanou ocelovou podnoží. Modely jsou 
vyrobeny speciálním postupem, kdy je celá sedačka ve formě v jednom cyklu vypěna 
vysoce kvalitní studenou polyuretanovou pěnou, vyztuženou ocelovým nosným rámem. 
Touto speciální konstrukcí a výběrem vysoce kvalitních materiálů je dosaženo vysoké 
odolnosti a pevnosti výrobků, dlouhodobé zachování počátečního vzhledu a komfortu. 

12 13
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Designed to provide comfortable seating, Kubik 
sofas transcend changes in trends and offer a uni-
versal seating for a wide range of spaces. Kubik 
includes one-seater or two-seater models with 
chrome steel base. A special technique has been 
devised to produce Kubik where the whole sofa 
shell is made of high quality cold foam in a single 
injection cycle and inside of shell there is steel re-
inforcement included. This special structure and 
our choice of superb materials achieve high dura-
bility and firmness of the chairs while preserving 
their original look and comfort.

Die Couchlinie Kubik stellt sich den Anforderungen 
an hochwertigen Sitzkomfort und ist für eine Viel-
zahl von Räumlichkeiten geeignet. Die Produktlinie 
Kubik besteht aus eleganten 1- und 2-Sitzern mit 
verchromten Fußgestellen. Für die Produktion 
wird eine ausgeklügelte Verfahrenstechnik ange-
wendet, in dem die gesamte Stahlkonstruktion des 
Sofas in einem Arbeitsgang mit Kaltschaum um-
schäumt wird. Dieser spezielle Aufbau in Verbin-
dung mit unserer Auswahl an hervorragenden Ma-
terialien erreicht eine hohe Dauerhaftigkeit und 
Beständigkeit. Die Sessel behalten somit ihr De-
sign und den exzellenten Sitzkomfort wie am ers-
ten Tag.

Kubik /2 Kubik /2

Kubik /2

Kubik KubikKubik Kubik
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Polo F30 Kubik
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Next K Next F01 Next F30
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Next/2 K

Spojovací desky-stolky / 
Connecting table plates / 
Verbindungstisch
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