Živimo vse hitreje.
Zato so trenutki

brezskrbnih
užitkov vse redkejši...
in vse bolj dragoceni.
Poskrbite, da bodo točno
takšni, kot si želite.

vrtno &
wellness pohištvo
SUNY je pohištvo lastne

Aluminijasto

proizvodnje in rezultat lastnega
oblikovanja družine Novak.
Odlikujeta ga sodoben design,
ki se harmonično staplja z
raznolikimi okolji ter dovršena
izvedba, ki zagotavlja udobje
in dobro počutje vseh,
tudi najzahtevnejših
uporabnikov.

SUNY Tatjana Novak s.p.
G: 041 460 305
E: info@suny.si
S: www.suny.si
Proizvodnja in salon:
NOVAK E92 d.o.o.
Ul. V. prekomorske brigade 11
SI- 9240 Ljutomer
Slovenija (EU)

za opremljanje javnih in zasebnih wellness kotičkov

Aluminijasto vrtno in

wellness pohištvo
SUNY je zasnovano s

Oznaka: Prometei 100 AL
Dolžina: 110 cm
Širina: 80 cm
Višina: 75 cm
Teža: 12,50 kg

Oznaka: Aurora 015 AT
Širina: 60 cm
Višina: 46 cm (sedišča)
oz. 93 cm (stola)
Globina: 61,5 cm (tlorisno)
Teža: 6,00 kg

Oznaka: Apolon 055 AT
Širina: 60 cm
Višina: 46 cm (sedišča)
oz. 104 cm (stola)
Globina: 68 cm (tlorisno)
Teža: 6,50 kg

poudarkom na zaobljenih
linijah profilov, kot tudi
na elegantnih oblinah
izdelkov, zaradi katerih
se pohištvo ergonomsko
prilega telesu in ustvarja

Oznaka: Apolon 045 AT
Dolžina: 205 cm
Širina: 70,5 cm
Višina: 33 cm
Teža: 12,00 kg
Oznaka: Aurora 035 AT
Dolžina: 61 cm
Širina: 54 cm
Višina: 41,5 cm
Teža: 3,00 kg

Oznaka: Solei 888 AP
Širina: 146 cm (51+44+51 cm)
Višina: 167 cm
Globina: 60 cm
Dimenzije zložene stene:
56 x 68 cm
Teža: 17,50 kg

Oznaka: Aurora 069 AT
Dolžina: 160 /180 cm
Širina: 72 cm
Višina: 45 cm (sedišča)
oz. 96 cm (skupna)
Teža: 9,00 - 10,00 kg

Oznaka: Suny 108 AT
Dolžina: 84 cm (105 cm)
Širina: 60 cm
Višina: 60 cm (skupna)
Teža: 5,00 kg

Aluminijasto vrtno in wellness pohištvo
SUNY je v celoti slovenski proizvod.
Več o naši ponudbi vrtnih garnitur,
zložljivih stolov, miz, klopi in dodatkov
si lahko ogledate na naši spletni strani

www.suny.si

prijetno energijo,

Oblikovanje: SUNY ideje

kamor koli ga postavite.
Uporabljeni so le

Servirni voziček

Vrtni stol

Dinner stol

odporni na vse vremenske
vplive.

je elegantno
oblikovan in ima
dve odlagalni
površini ter držalo
za steklenice.

je oblikovan v
minimalističnem
slogu.

smo razvili za
posebne ambiente.
Stol je nekoliko višji
in vsi njegovi deli
so ukrivljeni.

najboljši materiali,

Izdelke proizvajamo
izključno v barvnih
kombinacijah po
naročilu.
Garancija je 3 leta.
Trenutna življenjska doba
izdelkov je dosegla že
12 let.

PROMETEI

Zelo uporaben
je kot dodatna
odlagalna površina
postavljen
ob mizi, žaru, ali
kot priložnostna
mizica ob ležalniku.

AURORA

Zaradi posebnega
RF mehanizma
je ta terasni stol
še posebej
vzdržljiv. Nanj
se lahko oprete,
se nanj usedete z
vso svojo težo in ni
nevarnosti, da bi
se stol sesedel.

APOLON

Pozicija in lok
krivin sedežnega
in hrbtnega dela
nas pripravita do
tega, da - če tudi
nehote - sedimo

pravilno

v vzravnani drži.

Wellness ležalnik

APOLON

zagotavlja udoben
počitek ali lagodno
predajanje sončnim
žarkom.
Izbirate lahko med
različnimi izvedbami
oz. dodatno
opremo ležalnika:
z opirali ali brez,
s kolesi ali brez, z
ročnim nagibanjem
hrbtišča ali na
plinsko vzmetenje;

opcijsko tudi s
povišanim ležiščem.
Zelo atraktivna
dopolnitev je
priložnostna mizica
- tabure AURORA,
ki ga lahko
nadgradite s
pladenjčkom
PONTO, ali
ga uporabite
kot rezervno
sedišče.

Španska predelna
stena SOLEI
vam pomaga
ustvariti zasebni
kotiček, v trenutku,
ko ga potrebujete.

Savna počivalnik

Uporabite jo lahko
za zastiranje

zdravi legi telesa.

pogledov

sosedov, za
ograditev
zunanjega tuša
ali kot dekorativni
element.

AURORA

ima ergonomsko
oblikovano ležišče
in zagotavlja

izjemno dober
počitek v t.i.
Polnilo iz najlon
mrežice
zagotavlja udobno
počivanje na ležišču
razvite dolžine 200
cm, ki je kvalitetno

pritrjeno na zelo
stabilno nosilno
školjko počivalnika
in omogoča varno
in enostavno
sestopanje s treh
strani počivalnika.
Lahko je fiksen ali
z nagibom.
Slednji ima vgrajen
mehanizem na
plinsko vzmet, ki
omogoča poljubno
izbiranje naklona
ležišča.

Meditacijski
stolček SUNY
je novost na trgu.
Nastavljiv in zložljiv
stolček lahko
postane vaš stalni
spremljevalec na
piknikih ali izletih in
vam zagotovi,
da boste vedno
in kjerkoli sedeli

udobno.

Uporabite ga
lahko tudi kot mini
ležalnik na plaži.

Stolček Suny vam pri meditaciji pomaga tako, da
daje prijetno oporo spodnjemu delu hrbta in tako
vaše misli lažje odplavajo vstran.

