Živimo vse hitreje. Zato so tudi trenutki brezskrbnih
užitkov vse redkejši… in vse bolj dragoceni.
Poskrbite, da bodo točno takšni, kot si želite. Poskrbite, da se
boste pomirjujočem objemu narave, sončnim žarkom ali nežnemu
vetrcu lahko predali v trenutku … bodisi ob prijetnem druženju s
prijatelji, ob vsakdanjemu počitku ali meditaciji na prostem.
Aluminijasto vrtno pohištvo SuN odlikuje vznemirljivo sodobno oblikovanje,
ki se harmonično staplja z raznolikimi okolji, ter dovršena izvedba, ki
zagotavlja udobje in dobro počutje vseh, tudi najzahtevnejših uporabnikov.
Želimo vam veliko sproščenih užitkov z vrtnim pohištvom SuN.

Stoli in tabure ECLIPSE
z ovalno mizo SOLSTICE
• Vsi elementi garnitur
e so iz lahkega,
a zelo trpežnega alumin
ija,
• vznemirljiva kombinaci
ja metalno
črne in peščene barve
,
• izjemna odpornost na
vremenske vplive,
• miza ima snemljive no
ge, kar
omogoča preprosto shr
anjevanje.

Stoli, ležalnik,
tabure in miza ORION
• Sodobno oblikovanje v srebrnosivem  barvnem odtenku,
• vsi stoli SuN imajo prilagodljiva
naslonjala in so zložljivi,
• regulacija nagiba ležalnika s
pomočjo plinskega vzmetenja.

Stoli in tabure GAIA
z mizo SPEKTRA
• Garnitura, ki jo lahko
prilagodite
svojim željam in bivanjsk
emu okolju,
• dovršeno oblikovano
ogrodje v
sivi barvi, ki ga jo dopo
lnjujejo
polnila iz trpežnih in ud
obnih
mrežic Batyline v krem
barvi,
• obliko dekorativne miz
ne
lahko oblikujemo v skl
adu
z željami naročnika,
• garnituro lahko kom
biniramo tudi
z mizicama LUNA ali SU
NNA,
• lahka konstrukcija in
okolju
prijazni materiali,
• na voljo tudi v drugih
barvnih kombinacijah.

Stoli in tabure ERSA
z mizo LUNA
rodje
• Lahko aluminijasto og
ahno
živ
ali
em
siv
v umirjeno
tenku,
od
em
rvn
ba
peščenem
ih
čn
zra
iz
lov
• polnila sto
no
Batylene mrežic v tem
ku,
ten
od
em
rjavem barvn
je na
šča
plo
na
miz
• aluminijasta
bi,
ed
izv
lati
og
ali
li
voljo v okrog
no
ativ
kor
de
i
tud
ko
• izberete lah
ščo,
plo
no
miz
act
mp
Ex terior Co
prilagaja
• dovršena rešitev, ki se
lju,
oko
slehernemu
uporabo na
• nadvse primerna za
nih.
manjših vrtovih ali balko

Stoli in tabure VESPERA
z mizo SUNNA
• Vznemirljivo oblikovano
ogrodje v klasičnem, kovinsko
črnem barvnem odtenku,
• barvno kombinacijo skladno
dopolnjujejo polnila iz perforirane
pločevine v sivi barvi,
• okrasno mizno ploščo je po
želji naročnika moč zamenjati s
stekleno emajlirano ploščo.

Stoli in tabure HORIZONT
z mizo EOS
ogrodje
• Trpežno aluminijasto
rjavom
ne
irje
in letvice v um
,
ku
ten
od
sivem barvnem
in
jiva
ržl
• elegantna, vzd
temom
demonta žna miza s sis
  tlem,
nim
rav
ne
za prilagajanje
va
vlji
sta
na
lov
• naslonjala sto
,
ajih
v šestih polož
polnjuje
• garnituro izvrstno do
enaki
v
T
ON
ležalnik HORIZ
.
ciji
barvni kombina

Sun Wellness

ki odlike aluminija združuje z udobjem
SuN Wellness je naša najmlajša kolekcija,
rialov so
Izdelki iz trpežnih, okolju prija znih mate
visokokakovostnih polnil iz tekstilena.
ne žarke
sonč
re,
vlago, visoke ali nizke temperatu
zaradi svoje vsestranske odpornosti na
rabo
za
tako
izjemno lahke konstrukcije primerni
ter druge vplive okolja ter zaradi svoje
ni.
baze
in
e
s posebnimi pogoji, kot so savn
na prostem, zapr tih prostorih in prostorih
sproščanje v
Odlična izbira za počitek ob bazenu,
tem.
savni ali preprosto – uživanje na pros

Aluminijasto pohištvo SuN
Novak E92 d.o.o.
Ulica V. prekomorske brigade 11
9240 Ljutomer / Slovenija
S: www.sun-garden-furniture.eu
E: info@sun-garden-furniture.eu
T: +386 (0)2 584 14 16
F: +386 (0)2 584 14 15
G: +386 (0)41 460 305

