


CHARM - dokonale naslouchá Vašemu tělu
Na první pohled to není možná tak znatelné, ale když ji dáte šanci a svěříte jí své tělo, obklopí vás pocit dokonalého pohodlí.
Její propracovaný, jak my říkáme, vnitřní život, je kombinací kvalitních pěn, pružných materiálů sešitých tak, aby stále držely ten správný tvar a plnily 
svou funkci nejen na oko, ale hlavně několik let. CHARM je sedací souprava, která se Vášemu tělu jednoduše přizpůsobí. 
Má ale ještě jedno eso v rukávu. Tím je polohovací systém - polohovaní opěrky, opěradla a výklopný podnožník. Tato funkce Vás bez pochyb ohromí. 
Nebudete ji chtít opustit, možná budete zaspávat do práce, nebo chodit pozdě na schůzky, je totiž silně návyková. 

http://www.edel.cz/produkty/sedaci-soupravy

NEFUNKČNÍ PRVKY
POHOVKA | KŘESLO

KONSTRUKCE

SKELET 
- bukový rám, masivní bukové hranoly 
- aglomerovaný plošný materiál - překližka
- čalounická lepenka

SEDÁK  
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost, 
  čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou 
  hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu 
- kovové pružinové vlnovce - vlnité pružiny (vlnovce, zick–zack) jsou oblíbeným nosným 
 prvkem při výrobě sedáků u křesel, sedaček a pohovek.

OPĚRÁK
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost, 
  čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou 
  hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu
- gumotextilní popruhy - popruh se vyznačuje vysokou stabilitou  a kvalitou, používají se 
 na výplety opěradel a područek.

NOHA
- dřevěné - odstín moření | dle výběru

Designed by EDEL nábytek



FUNKČNÍ PRVKY 
POHOVKA | KŘESLO

KONSTRUKCE

SKELET 
- celkový rám | kovový skelet v kombinaci s aglomerovanými plošnými materiály - překližka
- polohovací mechanismus má kovovou kostru, která je spojena kovovými šrouby a 
 má 3 druhy polohování - záhlavníku, opěradla a podnožníku

SEDÁK  
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost, 
  čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou 
  hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu 
- kovové pružinové vlnovce - vlnité pružiny (vlnovce, zick–zack) jsou oblíbeným nosným 
 prvkem při výrobě sedáků u křesel, sedaček a pohovek.

OPĚRÁK
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost, 
  čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou 
  hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu
- gumotextilní popruhy - popruh se vyznačuje vysokou stabilitou  a kvalitou, používají se 
 na výplety opěradel a područek.

NOHA
- dřevěné - odstín moření | dle výběru

Designed by EDEL nábytek
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SCHÉMA PLOHOVACÍHO KŘESLA A POHOVEK

ZNAČENÍ PRVKŮ:

1N 2N 2,5N 3N
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-   křeslo nefunkční
-   křeslo funkční

-   2pohovka nefunkční
-   2pohovka funkční

-   2,5pohovka nefunkční
-   2,5pohovka funkční

-   3pohovka nefunkční
-   3pohovka funkční

-   taburet 
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-   polohování záhlavníku
-   polohování opěradla
-   polohování podnožníku
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