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LANDAULETTE je moderní, luxusní, sedací souprava, která se vyznačuje tenkým dřevěným rámem 
a pohodlným měkkým sezením, které ukrývá kombinaci, vlnitých pružin, PUR směsi a měkkého rouna. 
Díky integrovaným lineárním motorům a bezdrátovému dálkovému ovládání, lze vysouvat sedací části. 
Opěradla lze polohovat mechanicky, a lze tak měnit hloubku sedací části a výšku opěradla. Pohovka 
je vybavena výsuvnou zásuvkou s 230v, USB zásuvkou a Qi bezdrátovým nabíjením mobilních telefonů.

LANDAULETTE is a modern, luxury sofa. For this sofa is typical thin wooden frame and comfortable 
soft sitting, which is a combination of springs, PUR mixture and soft fleece. The sitting parts can be 
moved by integrated linear motor and wireless remote control. The backrests can be moved mechani-
cal, because of it can be changed sitting depth and backrests´ s height. The sofa is equipped by sliding 
electric plug (230 V), USB plug and Qi wireless phone charging.
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FORM, spol. s r.o.
Poručíka Hoši 512/2A

747 11 Kozmice u Hlučína
Czech Republic

e-mail: obchodni@formdesign.cz
www.formdesign.cz

telefon / fax 1: +420 595 032 419
telefon / fax 2: +420 595 032 312

Rozměry, váha, nákresy 
a ostatní údaje uvedené v ka-
talozích, prospektech a jiných 
tiskovinách, popř. na webových 
stánkách firmy FORM spol. s r. 
o. vycházejí z údajů výrobce 
s tím, že výrobce si vždy vyhra-
zuje právo učinit technické 
a designové změny na výrobku 
bez předchozího upozornění. 
Obrázky u výrobků mohou být 
jen ilustrační. Výrobce si vyhra-
zuje právo rovněž na zrušení 
určitého druhu zboží bez před-
chozího upozornění.
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Zásuvkou s 230V, USB zásuvkou 
a Qi bezdrátovým nabíjením mobilních telefonů.

Nabíjení dálkového ovládače sedačky pomocí instalované usb zásuvky.

Sedačka LANDAULETTE je vybavena elektricky posuvnými sedáky a dálkovým ovládáním.


