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Společnost Manutti působí na trhu již bezmála 20 let a dokáže díky širokému 
portfoliu svých výrobků pokrýt požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. 
Designeři se soustředí při svých návrzích především na vylepšení sociální 
interakce a příjemnou relaxaci. Jednotlivé kolekce jsou vhodné na privátní terasy 
a zároveň pro komerční prostory. 

Moderní kolekce jsou výjimečné svým komfortem, modulárností, vzdušností. Vše 
je ve spojení s vysokou kvalitou přední belgické značky pro venkovní nábytek. 
Na konstrukci jednotlivých dílů se používá především práškově lakovaný hliník, 
nerezová ocel nebo materiál Quaryl® (křemenový komposit), který vás nadchne 
nejen na pohled svým lesklým povrchem, ale také na dotek. 

Sedací soupravy mohou být částečně nebo celo čalouněné látkami vybranými 
právě pro venkovní použití. Opravdovým unikátem jsou sedací soupravy ručně 
vyplétané speciálním lanem.

Vybrané kolekce je možné obohatit přídavným LED osvětlením.

U klasických kolekcí je hojně využívané syntetické vlákno, které je vzhledově podobné ratanu, ale je 
mnohem více odolné proti vysokým teplotám (-25°C až +70°C). Syntetické proutí je odolné proti UV záření 
a zachová si svoji barvu po dlouhá léta. 

Pro dřevěné konstrukce svého nábytku využívá společnost Manutti Irokové nebo Teakové dřevo, které 
pochází z ekologických plantáží a které se zpracovává až v 60-80 letech stáří stromu. Tradiční kolekce 
vynikají svoji jednoduchostí, elegancí, důrazem na detail a zároveň svojí nadčasovostí. 



Ať už hledáte stůl kulatý, oválný, obdelníkový či rozložitelný, k němu židle dřevěné, 
z hliníku nebo čalouněné, sladěné s lehátkem pro odpočinek - vaše přání je naším 
potěšením. 

Pro desky stolů jsou používány tradiční materiály, jako jsou dřevo, tvrzené nebo 
temperované sklo, ale i netradiční designové materiály. Jedním z nich je Trespa®, která 
díky kombinaci pryskyřice posílené o dřevitá vlákna získává vysokou jakost, velkou tvrdost 
a odolnost proti poškrábání. Velmi oblíbené jsou také přírodní keramické desky a žulová 
deska nazývaná „Bluestone“. Deska má více či méně viditelné modrošedé linie, které se na 
přímém slunci přirozeně vykreslí. Každý kus je v tomto případě ryzí originál.

Pro vaše příjemné posezení připravila společnost Manutti škálu moderních i tradičních 
židlí, které můžete stále dokola kombinovat. Většina kolekcí židlí je navržena tak, aby bylo 
možné židle stohovat na sebe pro ušetření místa. 

Všechny hlavní kolekce jsou doplněny o stylová lehátka ve stejném designu. Tradiční 
lehátka jsou doplněna o kolečka pro snazší manipulaci a polohovatelnou zádovou opěrku 
pro větší pohodlí. 
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K vytvoření romantické večerní atmosféry můžete vedle sedací soupravy 
využít také venkovní LED stmívatelné lampy nebo svíčky opatřené originálními 
podstavci, které vydrží hořet dlouhé hodiny. Pro pocit jedinečného komfortu se 
skvěle hodí doplnit konferenční stolek outdoorovým kobercem ve čtvercovém či 
obdélníkovém tvaru.  Díky pečlivému výběru použitých materiálu jsou koberce 
odolné proti povětrnostním vlivům a odolné proti UV záření. 
 
Před ostrým sluncem vás ochrání jeden ze slunečníků, jehož konstrukce je 
tvořena z hliníku nebo Teakového dřeva. Akrylová látka může být ve tvaru 
čtverce, obdélníku či osmiúhelníku.  

V reakci na světové trendy rozšířila společnost Manutti svoji nabídku taburetů, 
které lze snadno kombinovat s jakoukoli kolekcí. Pro úschovu dekoračních 
polštářků či podsedáků pak slouží praktické uzamykatelné úložné boxy ze dřeva 
či syntetického proutí.  

Pro zjednodušení výběru nepřeberné škály barvených látek připravili designeři 
předdefinované kombinace látek, které se perfektně doplňují. Hlavní látka 
je použita na sedáky a opěrky, další barvy pak korespondují s jednotlivými 
dekoračními polštářky, které jsou dodávané k sedacím soupravám či křeslům 
automaticky. Výsledkem je luxusní barevný soulad.
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