
Join_it je šikovná modulárna sedačka vhodná domov aj do kancelárie. Rôzna 
veľkosť dostupných modulov vám umožní poskladať ideálnu kombináciu do 

akéhokoľvek priestoru. 

Sedačky Arteston sú charakteristické svojou prispôsobivosťou, trvácnymi 
prírodnými materiálmi a kombináciou atraktívneho dizajnu s kvalitnými výrobnými 
postupmi. Za značkou stojí rodinná firma Krošlák s viac ako 25-ročnou tradíciou 

výroby sedačiek pre zákazníkov z celej Európy.

join_it



Populárny originál

Zaujímavé riešenie podrúčky s miernym odstupom od okraja 
robí zo sedačky join_it už na pohľad originálny kus nábytku. 
Navrhnutá bola ako jednoduché, no elegantné sedenie 
vychádzajúce z najpopulárnejších sedačiek na trhu s 
netradičným nariaseným stredovým šitím.



Dizajn 
na prvom mieste

Za dizajnom sedačiek Arteston stojí 
produktový dizajnér Michal Riabič. 
Inšpiruje sa prírodnými materiálmi a rád 
využíva rôzne remeselné postupy. Svoju 
tvorbu zakladá na nadčasovosti formy a 
trendoch v životnom štýle. Za svoje 
návrhy nábytku získal už niekoľko 
prestížnych ocenení, medzi ktorými 
nájdete aj Furniture of the Year či 
nominácie na Red Dot Design Award.



Flexibilné
priestorové
riešenia

Svoju sedačku si môžete pohodlne a 
na mieru vyskladať z niekoľkých 
rôznych elementov. Vyhovie tak 
vašim priestorovým nárokom a do 
vašej obývačky zapadne veľmi 
prirodzene.

Široký výber materiálov

Na povrchu sedačky naozaj záleží – vybrať si preto môžete z 
veľmi širokej a pestrej palety materiálov rôznych odtieňov a 
farieb. Či už dáte prednosť prírodne pôsobiacej koži, ktorá dá 
sedačke prémiový vzhľad a nadčasovú kvalitu, alebo 
siahnete po textilnom povrchu z kvalitných prírodných tkanín, 
môžete si byť istí, že nenarazíte na lacné napodobeniny. Na 
materiály sme veľmi nároční a vyberáme len tie, pri ktorých 
máme istotu, že si svoj vzhľad a kvalitu udržia naozaj dlho.
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1 sedák 60 cm
bez područí

1 sedák 60 cm
s jednou područou

1 sedák 60 cm
s područami

1 sedák 70 cm
bez područí

1 sedák 70 cm
s jednou područou

1 sedák 70 cm
s područami

1 sedák 80 cm
bez područí

1 sedák 80 cm
s jednou područou

1 sedák 80 cm
s područami

1 sedák 90 cm
bez područí

1 sedák 90 cm
s jednou područou

1 sedák 90 cm
s područami

Longchair
70 cm

Longchair
100 cm Roh Ottoman

Hocker 80x80 cm Hocker 120x60 cm


