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Příjemné sezení zajišťuje
mechanismus s předsunutým
bodem otáčení, možností
zajištění až v 5 pozicích
a individuálního nastavení
tuhosti chodu mechanismu.
Comfortable seating is ensure
by mechanism with front pivot
point, with possibility to be
blocked in up to 5 positions
and to be individually adjusted.
Angenehmes Sitzen ist durch
ein Mechanismus mit vorgelagertem Drehpunkt gewährleistet, das gleichzeitig
Arretierung bis in fünf Lagen
sowie Einstellung dessen
Schwergängigkeit ermöglicht.

hydra.
Série Hydra je novým pojetím řešení čalounění křesla. Precizní
řemeslné provedení, důraz na detail, ergonomie, tvar područek
a především nevšední design si najde náročného zákazníka.
The Hydra line presents a new armchair uphostery conception.
Good uphostery with the important detail, ergonomy, arm-rest’s
shapeand uncommon design would satisfy also a fastidious
client.
Die Serie Hydra stellt eine neue Auffassung der Lössung von
geposteren Sessel dar. Die pünktliche Werkausführung, der
Nachdruck auf Detail, die Ergonomie, das ausergewöhnlich
Design finden für sich anschpruchswollen Kunde.

Dokonale zpracované područky
jsou vyrobeny z aluminia a jsou
leštěny.
Armrests are perfectly made
from aluminum and are
polished.
Perfekt behandelte Armlehnen
sind aus Aluminium hergestellt,
und nachfolgend poliert.
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Předpokladem uskutečnění
designu čalounění Hydry, je
použití kvalitních pěn, které také
zaručují dlouhodobou
neměnnost jejich pružících
vlastností a komfort sezení.
Design of Hydra upholstery has
been allowed by using high
quality foams only which
provides long-life and
unchangeable flexibility and
comfortable seating.
Voraussetzung für Design der
Polsterung von Hydra ist die
Anwendung qualitativ
hochwertiger Schäume, die
dauerhafte und unveränderte
elastizitätsfähigkeit verleihen.
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• Vysoké opěradlo, kompletně
čalouněno. Čalouněné područky
leštěný hliník.
• High backrest, seat shell fully
upholstered. Upholstered
polished aluminium armrests.
• Hohe Rückenlehne, komplett
gepolstert, Gepolsterte Armlehnen poliertes Aluminium.

• Nižší opěradlo, kompletně
čalouněno. Čalouněné područky
leštěný hliník.
• Low backrest, seat shell fully
upholstered. Upholstered
polished aluminium armrests.
• Niedrigere Rückenlehne,
komplett gepolstert, Gepolsterte Armlehnen poliertes
Aluminium.

• Kompletně čalouněno.
Chromovaná podnož.
• Seat shell fully upholstered.
Chrome coated frame..
• Komplett gepolstert.
Verchromtes Gestell.
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Vysoké opěradlo, kompletně
čalouněno. Područky polyuretan.
• High backrest, seat shell fully
upholstered. Polyurethane
armrests.
• Hohe Rückenlehne, komplett
gepolstert. Armlehnen aus
Polyurethan.

• Nižší opěradlo, kompletně
čalouněno. Područky polyuretan.
• Low backrest,
seat shell fully upholstered.
Polyurethane armrests.
• Niedrigere Rückenlehne,
komplett gepolstert.
Armlehnen aus Polyurethan.

• Kompletně čalouněno.
Lakovaná ocelová podnož.
• Seat shell fully upholstered.
Painted steel frame.
• Komplett gepolstert.
Gestell lackiert.
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