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OPIS

NAMEN

Sedežna
garnitura
MODENA
je
zasnovana z namenom, da vas razvaja,
zadovoljuje in osrečuje z elegantnim,
prestižnim, modernim videzom in
udobnostjo tapeciranih elementov ter
prilagodljivostjo vgrajenih mehanizmov
in drugih dodatkov.

Sedežne garniture modernega programa so primarno zasnovane
z vidika prilagodljivosti in udobja. Vgrajeni dvojno prilagodljivi
mehanizem regulira posebej dvižni del vzglavja in sediščni del s
podporo za noge. To omogoča optimalno nastavitev položaja za
vsakega uporabnika in vsak namen uporabe.

Na
prvi
pogled
deluje
dokaj
minimalistično, vendar v ogrodju skriva
svoje adute – mehanizem, ki omogoča
ločeno prilagajanje naklona sedalnega
dela z oporo za noge in vzglavja.
Opcijsko so možni različni dodatki, ki
prilagodijo elemente in sestave vašim
potrebam: vgradnja avdio sistema,
odlagalna površina med sedalnimi deli,…

Garnitura Modena je idealna za popestritev različnih ambientov,
saj v prostor vnaša eleganco, udobje in prestiž.

OPCIJE


Poljuben sestav.



Izbira materiala in barve prevleke



Različni dodatki »po meri« med sedišči



2.1 avdio sistem (povezljivo z iPhone, USB, BT, Aux)



Brez mehanizma v sedišču



Ročni mehanizem vzglavja (plinska vzmet)

Ogrodje in roko nasloni so izdelani iz
vezane plošče, iverke in elementov iz
masivnega lesa. Osnovo konstrukcije
predstavlja mehanizem, na katerega so
pritrjeni tapecirani deli. Stranice podpira
velika polirana in kromirana kovinska
noga, ki je bila oblikovana ekskluzivno za
ta model.
Oblazinjenje je izvedeno z elastičnimi
trakovi
na
lesenem
okvirju,
poliuretansko peno, sintetično vato in
prevleko, ki je lahko skrojena in sešita iz
različnih materialov: usnja, um. usnja,
tkanine iz mikrovlaken, alkantare ali
drugih tapetniških tkanin po izbiri kupca.
Debel sloj sintetične vate med peno in
prevleko stopnjuje občutek mehkobe ob
dotiku, kljub normalni trdoti sedišča.
Odvisno od sestava, je vsak sedalni del
ločen od drugega (z eno, dvema ali brez
stranic). Sestavi se jih s pomočjo
spojnega okovja brez vijačenja.

Pridružujemo se pravice do spremembe artiklov.
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