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LEGEND
Dacota Legend je luxusní sedací vak umožňující široké možnosti tvarování pro vaše
pohodlí a odpočinek. Je dodáván v extra velkém rozměru 179x139 cm, který ocení
i vysoké osoby. Vnitřní výplň se vždy ideálně tvarově přizpůsobí vašemu tělu a tak
lze vak Legend jednoduše natvarovat pro pohodlné sezení či příjemný odpočinek v
leže.
Sedací vak Legend je vybaven vnitřním ochranným vakem, obsahující náplň 400
litrů tvrzených EPS kuliček. Díky tomu lze horní potah jednoduše sundat, čistit,
nebo v případě poškození vyměnit za nový. Rovněž oceníte vnitřní ochranný vak v
případě náhodného otevření zipu potahu, při kterém nedojde k vysypání obsahu
náplně.
Sedací vaky Legend jsou dodávány v 6 atraktivních moderních barvách v pevném a
odolném anti-alergenním potahu z Polyesteru, se speciální úpravou s vodě
odpudivým efektem a vysokou UV ochrannou vrstvou pro co možná největší
odolnost barev proti vyblednutí před slunečním zářením.
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SAPHIRE
Dacota Saphire je luxusní sedací vak, který díky svému jedinečnému střihu vytváří po
dosednutí pohodlnou opěrku zad. Je vyroben v rozměrném provedení s kruhovou základnou
ve velikosti 95x140 cm, což umožní příjemné sezení a odpočinek i vyšším osobám. Vak
Saphire lze použít kromě sezení i pro příjemný odpočinek v pololeže.
Shodně jako všechny sedací vaky Dacota je Saphire vybaven vnitřním ochranným vakem,
obsahující náplň EPS kuliček. Díky tomuto vnitřnímu vaku lze horní potah jednoduše
sundat, čistit či v případě poškození vyměnit za nový. Rovněž oceníte vnitřní ochranný vak v
případě náhodného otevření zipu potahu, při kterém nedojde k vysypání obsahu náplně.
Potahy jsou vyrobeny z odolné Polyesterové tkaniny s UV ochrannou vrstvou pro co možná
největší odolnost barev proti vyblednutí před slunečním zářením. Jeho speciální vodě
odpudivá povrchová úprava ve zvýšené míře odolává znečištění a umožňuje snadné
odstraňování fleků a nečistot.
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RELAX
Dacota Relax je luxusní sedací vak, který je vybaven postranními
odnímatelnými popruhy, pomocí kterých dosáhnete ještě větší variability
tvarování. Pohodlí vaku Relax lze využít pro pohodlné sezení, relaxaci v
polosedě či si užívat odpočinku v leže. Popruhy s karabinami jsou zcela
odnímatelné a jsou opatřeny sponami pro nastavení požadované délky. Ve
trojitě prošívaném okraji lemu vaku je umístěno celkem šest kruhů pro snadné
upnutí popruhů.
Vak Relax je vyráběn v extra velkém rozměru 189x139 cm a je vybaven
vnitřním ochranným vakem, chránící vnitřní náplň tvrzených EPS kuliček před
náhodným vysypáním. Vnitřní ochranný vak je rovněž praktický při čištění či
výměně potahů.
Při výběru potahů si můžete vybrat ze šesti atraktivních barev - černé, hnědé,
červené, modré, zelené a oranžové. Potahy jsou vyrobeny z odolné
Polyesterové anti-alergenní textilie se speciální úpravou s vodě odpudivým
efektem a UV ochrannou vrstvou, pro co možná největší odolnost proti
vyblednutí barev před slunečním zářením.
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LAGOON
S řadou vaků Lagoon si můžete užívat zábavy a pohodlí i na vodě. Dacota Lagoon je
luxusní voděodolný plovoucí vak, který je speciálně vyroben pro příjemný
odpočinek a relaxaci na vodě. Kromě toho však lze vak Lagoon využít k odpočinku u
vás doma, na terase nebo na zahradě jako tradiční sedací vak.
Lagoon je vyroben v extra velkém rozměru 189x139 cm a vnitřní výplň tvoří 350
litrů EPS kuliček nevyšší tvrdosti, které chrání vnitřní ochranný vak před náhodným
vysypáním. Ochranný vnitřní vak rovněž umožňuje snadnou výměnu a čištění či
sušení potahů i náplně.
Vak Dacota Lagoon je dodáván ve dvou barvách, oranžové a zelené, v pevném a
odolném anti-alergenním potahu z Polyesteru, s PVC úpravou a vodě-odpudivým
efektem, vysokou UV ochrannou proti vyblednutí barev. Speciální povrchová
úprava ve zvýšené míře odolává znečištění a umožňuje snadné odstraňování fleků
a nečistot.
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POTAHY
Poškodil se vám potah vašeho oblíbeného sedacího vaku Dacota, nebo jen máte
náladu na změnu barvy? Žádný problém, dodáváme náhradní potahy ke všem
našim vakům. Vyberte si barvu a typ z nabídky a díky vnitřnímu ochrannému vaku,
kterými jsou naše pytle vybaveny, jednoduše zvládnete výměnu sami.
Potahy jsou vyrobeny v pevném a odolném anti-alergenním potahu z Polyesteru, se
speciální úpravou vodě odpudivým efektem a vysokou UV ochrannou vrstvou pro co
možná největší odolnost barev proti vyblednutí před slunečním zářením.
Polyesterový potah je velmi odolný a snese i tvrdé zacházení. Jeho speciální vodě
odpudivá povrchová úprava ve zvýšené míře odolává znečištění a umožňuje
snadné odstraňování fleků a nečistot.
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