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Design: Kai Stania

CA-VA CV 870.06
Moderní celočalouněné křeslo oblých tvarů s područkami, určené jako odpočinkové sezení do domácích pracoven,
čekacích prostor, vstupních hal, recepcí.
Předností je zajímavé kombinování různých materiálů a barev pro čalounění.
Provedení

Skořepina křeslo se skládá ze tří částí:
 Sedák je nosná část křesla, na který se upevňuje podnož, opěradlo a polštář
sedáku.
Tvoří ho kovový (drátěný) rám s plastovými díly a polyuretanovou výplní.
 Opěradlo je samostatný díl, pevně spojený se sedákem. Tvoří ho drátěný rám
s plastovými díly a polyuretanovou výplní. Tvrdost polyuretanové pěny (výplně) je
asi 70 kg/m3.
 Polštář sedáku je polyuretanový výlisek o tvrdosti asi 60 kg/m3.
Polyuretanová pěna je se zvýšenou odolností proti ohni podle norem EN 1021.2014,
Italian class 1IM (UNI 9175.2010), French class M4 (NFP 92-507:2004) a California
Technical Bulletin 117:2013, Section 3.
Rám (podnož) křesla tvoří čtyřpaprskový hliníkový odlitek s plastovými kluzáky
a centrální kovová trubka s otočným mechanismem

Podnož

Čtyřnohý rám tvoří kulaté nohy z masivního přírodního dubu nastříkané
polyuretanovým lakem, které jsou pevně spojené s kovovým úchytem.
Konce noh mají přišroubovanou plastovou objímku pro kluzák plastový nebo filcový.
Pro tvrdou podlahu (beton, dlažba) se používá plastový kluzák, pro měkkou podlahu
(linoleum, PVC, dřevo) se používá kluzák filcový. Kluzáky jsou vyměnitelné
a do objímky se snadno nacvaknou.

Čalounění

Dle výběru z nabídky látek.

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

Rozměry (v mm)

Koncept CA-VA

CV 870.01

CV 870.02

CV 870.03

CV 870.09

CA-VA - CV 871.06
Provedení

Konferenční stolek.
Stolová deska o průměru 700 nebo 800 mm.
Provedení desky:
 Dýha - dub masiv přírodní, polyuretanový lak, TL. 18 mm
 Lakovaná deska MDF, tl. 18 mm - barva bílá, šedá RAL 7047

Nohy

Kulaté nohy z masivního přírodního dubu nastříkané polyuretanovým lakem.

Záruka

5 let (viz. Obchodní podmínky)

CA-VA - CV 873.01, CV 873.02
Provedení

Stolová deska o průměru 800 mm.
Provedení desky je sklo čiré nebo lakované ze spodní strany, TL. 8 mm s nalepeným
úchytem přišroubovaným k centrální noze.

Podnož

CV 873.01
Podnož tvoří leštěná hliníková čtyřramenná základna o průměru 630 mm.
Dostatečná velikost podnože zaručuje velmi dobrou stabilitu proti převrácení.
Základna je na plastových kluzácích, které jsou pro dřevěné podlahy opatřeny filcem.
Povrchová úprava centrální nohy je ve variantách:
 prášková barva černá, bílá, stříbrná
 leštěný Alu
CV 873.02
Podnož tvoří plochá kulatá základna Ø 500 x 9 mm, která je tvořena kovovým
kotoučem potaženým krycím plechem z leštěného nerezu.
Povrchová úprava centrální nohy je v provedení:
 chrom

Záruka
CV 873.01

CV 873.02

5 let (viz. Obchodní podmínky)

