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OPIS 
Sedežna garnitura CARISMA je posebnež 
med rustičnimi modeli. Na ogrodju je 
zaradi tapeciranja nekoliko manj lesenih 
površin, je pa na njih veliko detajlov. 
Konstrukcija je iz dveh delov: 
tapeciranega lesenega ogrodja in 
oblazinjenega sedala, ki je lahko fiksno 
ali s funkcijo nagibnega mehanizma. 

Ogrodje je izdelano iz masivnega 
hrastovega lesa z veliko rezbarijami, 
intarzijami in vtisi. Vse masivne površine 
so površinsko obdelane: brušene, lužene 
in lakirane v barvi in sijaju po naročilu. 
Stranice in hrbtišča so tapecirani. 

Oblazinjeno sedalo ja pritrjeno na fiksno 
ogrodje ali na nagibni mehanizem. 
Sestavljata ga sedišče, in hrbtnih naslon 
Oblazinjenje je iz anatomsko oblikovane 
poliuretanska pena, ki je izdelana tako, 
da se zlepi več vnaprej oblikovanih 
sestavnih delov. Čez peno je pritrjena 
sešita prevleko, ki je lahko skrojena 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.  

V kolikor je v sedalo vgrajen nagibni 
mehanizem, sta na sprednjem zunanjem 
delu roko naslona vgrajeni tipki za 
upravljanje le tega. 

Zaradi teže vgrajenih elementov, so vsi 
sestavi zgrajeni iz elementov enoseda: 
enosed, levi kotni enosed, enosed brez 
stranic, desni kotni enosed. 

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 Carisma ima konstrukcijo posebej prilagojeno za 
vgradnjo nagibnih mehanizmov. Vsako sedišče, ki se nahaja ob 
stranici (zaradi vgradnje tipk) ima lahko vgrajen mehanizem. 

OPCIJE 
 Poljuben sestav. 

 Stilsko prilagojena klubska mizica. 

 Samostojen taburet. 

 Kotna garnitura . 

 

 Izbira materiala in barve prevleke. 

 Izbira barve in sijaja lesa. 

 Vgradnja počivalnika je možna v vsako sedišče ob stranici 
(enosed, 2x v dvosed, 2x v trosed, 2x v kotni sestav). 
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