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OPIS 
Sedežna garnitura KING je en izmed 
lahkotnejših rustičnih modelov. Prednje 
noge so nekoliko ožje in asimetrične. Ris 
stranice je všečen, z bogato okrašenim 
detajlom na spodnjem robu. Vidne  je 
precej lesene površine, saj je hrbtišče 
furnirano. Konstrukcija je zasnovana iz 
dveh delov: lesenega ogrodja in 
oblazinjenega vstavka. 

Ogrodje je izdelano iz masivnega 
hrastovega lesa, le hrbtišče je iz 
furnirane MDF plošče. Vse ploskve so 
površinsko obdelane: brušene, lužene in 
lakirane v barvi in sijaju po naročilu. 
Polnilo stranice je tapecirano.  

Oblazinjeni vstavek je sestavljen iz 
sedišč, hrbtnih naslonov in roko 
naslonov. Za osnovo služi anatomsko 
oblikovana poliuretanska pena. Čez 
peno je oblečena prevleka, ki je lahko 
skrojena in sešita iz različnih materialov: 
usnja, um. usnja, tkanine iz mikrovlaken, 
alkantare ali drugih tapetniških tkanin 
po izbiri kupca. Med peno in materialom 
prevleke, je še sloj sintetične vate, ki 
stopnjuje občutek mehkobe na dotik. Na 
spodnjem delu vstavka je ježek trak, ki 
poskrbi, da je vstavek fiksno nameščen v 
lesenem ogrodju.  

Prevleka oblazinjenja je zamenljiva, zato 
jo je mogoče kasneje popraviti oziroma 
zamenjati. 

Vstavek in orodje se idealno prilegata 
drug drugemu in se ju lahko enostavno 
razstavi/sestavi, kar omogoča tudi lažji 
prenos vsakega posebej. 

NAMEN 
Sedežne garniture rustičnega programa so primarno namenjene 
sedenju. Sedišča in nekoliko višji hrbtni nasloni so anatomsko 
oblikovani in trši. To omogoča optimalno udobno sedenje, kar je 
tudi primarni namen tega modela. 

Garnitura King je idealna za popestritev vseh vrst ambientov, saj 
z njo v prostor vnesete udobje in domačnost rustičnega sloga z 
nekoliko lahkotnejšim dizajnom. 

OPCIJE 
 Poljuben sestav. 

 Stilsko prilagojena klubska mizica. 

 Samostojen taburet. 

 Izbira materiala in barve prevleke. 

 Izbira barve in sijaja lesa. 

 Kotna garnitura (opcije: otoman,  polovični kot – 45°) 

 

 Enosed s počivalnikom ali vrtilnim mehanizmom. 

   

 Trosed z vgrajeno posteljo (predali v primeru vgradnje 
postelje niso funkcionalni). 
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