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OPIS

NAMEN

Sedežna garnitura GRIZZLY je naš najbolj
masiven rustični model. Na ogrodju je
vidne veliko masivne lesene površine.
Konstrukcija je zasnovana iz dveh delov:
lesenega ogrodja in oblazinjenega
vstavka.

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.

Ogrodje je izdelano iz masivnega
hrastovega lesa, hrbtišča in polnila so iz
furniranih MDF plošč, podi pa iz ivernih
plošč. Vse masivne površine so
površinsko obdelane: brušene, lužene in
lakirane v barvi in sijaju po naročilu.
Oblazinjeni vstavek je sestavljen iz
sedišč, hrbtnih naslonov in roko
naslonov. Za osnovo služi anatomsko
oblikovana poliuretanska pena, ki je
izdelana tako, da se zlepi več vnaprej
oblikovanih sestavnih delov. Stranice
roko naslonov so iz hladno lite pene,
ostali deli so izrezani iz blokov različnih
trdot. Čez peno se navleče sešito
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. 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.

Garnitura Grizzly je rustična garnitura primerna za vse ljubitelje
masive. Osnovni izgled lesa je enak modelu Bastia. Razlikuje se
samo v dožini dvoseda, troseda in krojih prevlek.

OPCIJE


Poljuben sestav.



Stilsko prilagojena klubska mizica.



Samostojen taburet.



Kotna garnitura .



Izbira materiala in barve prevleke.



Izbira barve in sijaja lesa.



Enosed s počivalnikom ali vrtilnim mehanizmom.



Trosed z vgrajeno posteljo

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