Fénix
design: Studio Polstrin

Dopřejte prostoru jedinečnost…
Moderní a jasně definované linie, bytelná konstrukce a použití
kvalitních výplní i potahových materiálů dávají Fénixu do vínku dlouhý
život. Linie, které po čase rozhodně neomrzí a které se tak snadno
neokoukají. Fénix umí vyhovět každému interiéru. Nadčasový
design pak Fénixe nechá vyniknout v každém prostoru. Jako
solitér svou nenápadnou elegancí vhodně doplní i menší útulný
prostor a v rozlehlých obytných prostorech se rohové sestavy stávají
nepřehlédnutelné.

Oddejte se svému pohodlí...

Popusťte uzdu své fantazii...
Vaší kreativitě se meze nekladou. Fénix můžete
„obléci“ do široké řady potahových materiálů
v různých dezénech. Jeho výraz se stane zrcadlem
vaší osobnosti. Nebojte se hledat a experimentovat,
nebojte se sedačku doplnit jemným akcentem třeba
jen zajímavou volbou polštářků.
A když si nebudete jistí, rádi vám poradíme.

Fénix se díky svému vyššímu opěráku řadí mezi velmi pohodlné
a komfortní modely. K pocitu pohodlí přispívá přírodní peří nebo
studená vysoce elastická pěna, které jsou použity ve vnitřních
výplních sedáků a opěráků.
Pohodlnost a měkkost sedací soupravy umocňuje i možnost
přizpůsobit si ergonomii sezení pomocí polohovatelných systémů,
které jsou umístěny v opěrákových polštářích a područkách.

DÍLY
MODULY ŠÍŘE 60 cm

01 - křeslo
s pevnými područkami
86/97-127/v.100 cm

02 - křeslo
bez područek
60/97-127/v.100 cm

03 (P/L) - křeslo
s polohovací područkou
100/97-127/v.100 cm

04 - 2-křeslo
bez područek
120/97-127/v.100 cm

06 - 2-křeslo
s polohovacími područkami
200/97-127/v.100 cm

07 - 3-křeslo
bez područek
180/97-127/v.100 cm

08 (P/L) - 3-křeslo
s polohovací područkou
220/97-127/v.100 cm

09 - 3-křeslo
s polohovacími područkami
260/97-127/v.100 cm

11 (P/L) - 1,5-křeslo
s polohovací područkou
120/97-127/v.100 cm

12 - 2,5-křeslo
bez područek
160/97-127/v.100 cm

13 (P/L) - 2,5-křeslo
s polohovací područkou
200/97-127/v.100 cm

05 (P/L) - 2-křeslo
s polohovací područkou
160/97-127/v.100 cm

Fénix

Fénix se představuje jako sebevědomý model. Snoubí se v něm jedinečné tvary a originální design,
nejkvalitnější materiály a špičková ruční práce. Nezáleží na tom, jestli zvolíte přírodní kůži nebo tu nejkvalitnější
látku, Fénix vždy upoutá na první pohled. Jeho téměř nekonečná variabilita dokáže udělat ostrůvek pohody
a relaxace z každé místnosti. Záleží jen na vás, jestli dáte přednost jemnému peří nebo kvalitní studené pěně. Fénix si vás získá
jedinečným pohodlím, které podtrhne i celá řada doplňkových funkcí.

MODULY ŠÍŘE 80 cm

10 - 1,5-křeslo
bez područek
80/97-127/v.100 cm

14 - 2,5-křeslo
s polohovacími područkami
240/97-127/v.100 cm

Fénix

Poctivé řemeslné zpracování je nutnou podmínkou kvality sedacího nábytku.
Míra řemeslné zručnosti se ukazuje především na detailech.
30 (P/L) - lůžko s polohovací
područkou, polohovací opěrák,
područka 40/120/v.13 cm
120/197-227/v.100 cm

31 (P/L) - lůžko s pevnou područkou
polohovací opěrák,
područka 25/120/v.48 cm,
105/197-227/v.100 cm

Protože na detailech opravdu záleží…

sedací souprava
pro náročné a nekompromisní požadavky

OSTATNÍ DÍLY

15 (P/L) - rohové křeslo
polohovací opěráky
97-127/97-127/v.100 cm

18 - koncový element
83/85/v.47 cm

16 - rohové křeslo
nepolohovací pevné opěráky
97/97/v.100 cm

19 - taburet
115/80/v.47 cm

20 - taburet
80/80/v.47 cm

17 - rohové křeslo
nízký opěrák (nepolohovací)
112/112/v.69 cm - bez polštáře
v.86 cm - s polštářem

21 - taburet
60/60/v.47 cm

OP17 - opěrákové polštáře
k dílu 17 (š. 67 - 1 ks)

50 - vysunovací podnožka
52/40/v.6* cm

D02 - nerezový tác
k dílu 52
25/40/v.8 cm

52 (P/L) - pevná područka
k dílům bez područek
25/83/v.48 cm

křeslo HEKTOR s chromovou podnoží
hloubka sedáku 53 cm, výška sedáku 46 cm
62/87/v.80 cm

Opravdové pohodlí může mít mnoho podob:

SESTAVY
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297-327/260-290/v.100 cm
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C (P/L)
317-347/257-287/v.100 cm
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DETAILNÍ ROZMĚRY
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Pěnové
provedení:
potahový materiál
polyesterové rouno
vysoceobjemová
studená PUR pěna
Duren
vysoceobjemová
PUR pěna Duren
pružinové vlnovce
odlehčená PUR
pěna Duren
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Péřové
provedení:
potahový materiál
polyesterové rouno
kazetový polštář
s peřím
vysoceobjemová
studená PUR pěna
Duren
vysoceobjemová
PUR pěna Duren
pružinové vlnovce
PUR pěna Duren
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-
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Váš prodejce:

POLSTRIN DESIGN, s.r.o. / Pražská 685, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
tel.: +420-495 057 150 / e-mail: info@polstrin.cz
UPOZORNĚNÍ

Hloubka sedáku: 60 cm

V opěrácích
a područk ách
je použito kvalitní
polohovací kování firmy
HETTICH, které umožňuje nastavit si sklon
do několika na sobě
nezávislých poloh.
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05.L

F01 - chrom
v.15 cm

F02 - chrom
v.13 cm

(P/L) – označení sestav a dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné sestavy a díly jsou „P“ (pravé)
šířka / hloubka / výška dílu – tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů je ±25 mm
uváděné výšky jsou měřeny s podnožím F01
* Podnožku lze umístit pod všechna sedací místa. Podnožka je vždy pouze s pěnovou výplní. Podnožka zůstane zaﬁxovaná (bez pohybu) pouze pokud se zatíží na vnější přední hraně.

Při běžném používání dochází u polštářů s péřovou výplní k slehávání peří v daleko větší míře, než je tomu například u výplní
pěnových; tím pádem vzniká intenzivnější navolnění (zvlnění) potahového materiálu. Toto je charakteristická vlastnost péřových
výplní a proto ji nelze považovat za vadu výrobku. V rámci zachování optimálního vzhledu doporučujeme polštáře naklepávat.

www.polstrin.cz

grafická příprava a prepress: Grafické studio PDK / Petr Kačín, fotografie: Petr Moško

Fénix je jedinečný svou variabilitou, díky které si nastavíte polohu přesně tak, jak vám vyhovuje. A nejde pouze o polohování. Můžete se
rozhodnout pro výplň z kvalitní studené PUR pěny, nebo výplň z přírodního peří.

