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Не всички
релакс фотьойли са
създадени еднакви.

ЕДИНСТВЕНИЯТ
и НЕПОВТОРИМ

Само

истинските

фотьойли

с

релакс

функция

La-Z-Boy поставят вашето удобство на първо място, с
качество, което не се променя във времето. Всеки от
тях е проектиран с наш патентован дизайн и изработен
само от най-добрите материали. Не е чудно, че ние сме
стандартът в индустрията по отношение на удобство,
стил и стойност.
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THE STUFF
OF LEGENDS.
1927

Оригиналният дървен стол

Повече

2017

Релакс фотьойл Norman

La-Z-Boy,
Традиции в комфорта.
Всичко започва през 1927 г. Двама млади братовчеди,
Edwin J. Shoemaker и Edward M. Knabusch обединили
усилия, за да проектират стол, който щял да добави
както комфорт, така и наслада в живота на милиони
семейства – така се родил първият в света фотьойл
за релакс! Онова, което започнало в малката общност
на Монро, щата Мичиган, прераснало в компания с
хиляди отдадени работници в предприятия по целия
свят. Можете да почувствате не само колко високо е
качеството на вашите мебели, но и да усетите начина,
по който са създадени.
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Изящното изкуство на

РЕЛАКСАЦИЯТА

Релакс фотьойл NORA
повече информация

8 стр

Релакс фотьойл PINNACLE

Релакс фотьойл ROWAN

повече информация

повече информация

10 стр

12 стр

Нашите релакс фотьойли ви позволят да се отпуснете и да преминете от изправено
към лежащо положение плавно и без усилие. Можете дори да повдигате и спускате
облегалката и стойката за крака поотделно за почти безкраен брой релаксиращи позиции.
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Timeless Comfort
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Защо
релакс фотьойлите La-Z-Boy
нямат аналог?
ПОДВИЖНА
ОБЛЕГАЛКА

Механизъм със заключване
за сваляне на облегалката за
лесно и удобно пренасяне.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА
ОБЛЕГАЛКА

Създадена да осигури еднаква опора във всички области
на горната част на тялото.

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
КОНТРОЛ НА
КАЧЕСТВОТО

ЕЛАСТИЧНА
ПЯНА

Висококачествена
специално
проектирана пяна осигурява
високоеластична опора и максимален комфорт.

Качеството на всяка част е внимателно проверено, за да отговаря
на най-високите стандарти.

ФУНКЦИИ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ
Патентован механизъм La-Z-Boy с опора за гърба
и лумбалните прешлени, който осигурява комфорт,
когато се облегнете назад и се залюлеете.
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ФУНКЦИЯ ЗА НАКЛАНЯНЕ
Облегалка с 18 позиции и опора за крака с 3 нива на
регулиране, които се движат независимо едно от
друго. Това е единственият релакс фотьойл в света,
който може да задвижва механизмите индивидуално.
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ФУНКЦИЯ ВЪРТЕНЕ *
Въртящият се механизъм, осигурява
завъртане на 360°.
*при определени модели

УСТОЙЧИВА
НА ИЗНОСВАНЕ
МАТЕРИЯ

Всички тъкани преминават
прецизни тестове за износване
в нашите лаборатории.
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СТЕПЕНИ НА
НАКЛАНЯНЕ

Изключителен комфорт с 18
различни степени на накланяне. Облегалка и опора за
крака, които се движат
независимо.
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3-СТЕПЕННА
РЕЛАКС СТОЙКА
ЗА КРАКА

Опора за крака със заключващ механизъм в 3 удобни
позиции.

СЪВРЕМЕННА
ТЕХНОЛОГИЧНА
КОНСТРУКЦИЯ

Патентованата, 4-стенна рамкова система La-Z-Boy Unibody
помага за разпределяне на
тежестта върху механизма.
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NORA
Релакс фотьойл NORA
Фотьойл с релакс механизъм, проекти- дръпнете удобната странична дръжка, за
ран в САЩ. Луксозен красив дизайн с да повдигнете опората за крака докато
текстилна дамаска, капитониран гръб и четете, гледате телевизия или просто си
удобни заоблени подлакътници. Просто почивате.

Описание

Дамаскa

Размери (В х Ш х Д)

NORA WAY RECLINER

текстил

102 см x 79 см X 97 см

NORA ROCKER RECLINER

текстил

102 см x 79 см X 97 см
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PINNACLE
Релакс фотьойл Pinnacle
Люлеещият се фотьойл Pinnacle е сем- на подлакътника, за да повдигнете попъл, идеален за почивка и релаксация. ставката за крака и да заемете удобна
Настанете се в него и се насладете на поза за четене, почивка или гледане на
луксозната, висока облегалка и подла- телевизия. Когато не се облягате, фокътници. Стабилната седалка и стойката тьойлът се превръща в стол люлка за
за крака осигуряват на тялото ви изклю- отмора с плавни, люлеещи движения.
чителен комфорт. Просто използвайте
удобната дръжка от външната страна

Описание

Дамаскa

Размери (В х Ш х Д)

PINNACLE WAY RECLINER

текстил

107 см x 84 см X 97 см

PINNACLE ROCKER RECLINER

текстил

107 см x 84 см X 97 см

PINNACLE WAY RECLINER

кожа

107 см x 84 см X 97 см

PINNACLE ROCKER RECLINER

кожа

107 см x 84 см X 97 см
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ROWAN
Релакс фотьойл Rowan
Релакс фотьойл Rowan е изключителна и да заемете удобна поза за четене, покомбинация от стил и комфорт. Визията чивка или гледане на телевизия. Когато
му е елегантна, а извитите навън под- не се облягате, фотьойлът се преврълакътници увеличават зоната за сядане. ща в стол люлка за отмора с плавни,
Използвайте удобната странична дръж- люлеещи движения.
ка, за да повдигнете стойката за крака

Описание

Дамаскa

Размери (ВхШхД)

ROWAN WAY RECLINER

кожа

104 см x 86 см X 97 см

ROWAN ROCKER RECLINER

кожа

104 см x 86 см X 97 см
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Потърсете ни на la-z-boy.com

© 2019 La-Z-Boy Incorporated 07/2019

