pluto

pluto
Pluto je série židlí, která bude vynikat
v každém interiéru. Chromovaný rám
židle působivě kontrastuje s černou
transparentní síťovinou či moderními
odstíny kůže. Pluto je charakteristické
souhrou designu a užitných vlastností.
The Pluto collection will stand out
in any interior. The chrome frame
contrasts with the black transparent
mesh and contemporary shades of
leather. Pluto conveys a harmony
of design and function.
Pluto ist eine Serie von Stühlen, die in
jedem Interieur hervorragen wird. Der
verchromte Stuhlrahmen kontrastiert
wirkungsvoll mit dem schwarzen
transparenten Netzgewebe oder den
modernen Lederfarbtönen. Pluto ist
charakteristisch durch den Einklang von
Design und Gebrauchseigenschaften.
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Pluto nabízí dvě základní linie provedení.
V nabídce jsou modely, kde čalounění je
tvořeno samonosnou transparentní síťovinou
atraktivního designu a vysoké kvality. Druhou
možností je efektně provedené čalounění
z kůže s příčným prošitím, které pokrývá
přední plochu samonosné síťoviny.
Pluto comes in two basic models. The first
offers upholstering made of self-supporting
transparent mesh of attractive design and
high quality. The second comes with a superb
upholstering made of leather with transversal
stitching which covers the front of the
self-supporting mesh.
Pluto bietet zwei grundlegende Ausführungslinien. Im Angebot befinden sich Modelle,
wo die Polsterung aus einem selbsttragenden
transparenten Netzgewebe mit attraktivem
Design und hoher Qualität besteht. Die zweite
Möglichkeit ist eine effektvoll ausgeführte
Polsterung aus Leder mit Quersteppung,
welche die vordere Fläche des selbsttragenden Netzgewebes bedeckt.
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Područky u židle Pluto jsou prvkem, který
významně ovlivňuje vzhled jednotlivých
modelů. Designově efektní variantou jsou
područky leskle chromované a v druhé
variantě jsou to područky kde je loketní část
područek očalouněna kůží.
The armrests in Pluto define the look of the
chair. The polished chrome armrests capture
the eye; alternatively, the armrests come with
the elbow section upholstered in leather.
Die Armlehnen sind bei dem Stuhl Pluto
ein Element, welches das Aussehen der
einzelnen Modelle in bedeutender Weise
beeinflusst. Eine vom Design her effektvolle
Variante sind glänzend verchromte Armlehnen und in der zweiten Variante sind es
Armlehnen, wo der Ellbogenteil der Armlehnen mit Leder umpolstert ist.
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600
• Otočná židle s vysokým opěradlem čalouněným síťovinou
a chromovanými područkami.
• Swivel chair with high
backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests.
• Drehstuhl mit hoher, mit
Netzgewebe gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten
Armlehnen.

601
• Otočná židle s vysokým opěradlem čalouněným síťovinou
a chromovanými područkami
čalouněnými kůží.
• Swivel chair with high
backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests
upholstered in leather.
• Drehstuhl mit hoher, mit
Netzgewebe gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten, mit Leder gepolsterten
Armlehnen.

605
• Otočná židle s vysokým
opěradlem čalouněným kůží
a chromovanými područkami.
• Swivel chair with high backrest upholstered in leather
and with chrome armrests.
• Drehstuhl mit hoher, mit
Leder gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten
Armlehnen.
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• Otočná židle s vysokým
opěradlem čalouněným kůží
a chromovanými područkami
čalouněnými kůží.
• Swivel chair with high backrest upholstered in leather
and with chrome armrests
upholstered in leather.
• Drehstuhl mit hoher, mit
Leder gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten, mit
Leder gepolsterten Armlehnen.
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• Konferenční židle s opěradlem čalouněným síťovinou
a chromovanými područkami.
• Conference chair with
backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests.
• Konferenzstuhl, mit
Netzgewebe gepolsterte
Rückenlehne, mit verchromten
Armlehnen.
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• Konferenční židle s opěradlem čalouněným síťovinou
a chromovanými područkami
čalouněnými kůží.
• Conference chair with backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests
upholstered in leather.
• Konferenzstuhl, mit
Netzgewebe gepolsterte
Rückenlehne, mit verchromten
ledergepolsterten Armlehnen.
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• Konferenční židle s opěradlem čalouněným kůží
a chromovanými područkami.
• Conference chair with backrest upholstered in leather
and with chrome armrests.
• Konferenzstuhl mit ledergepolsterter Rückenlehne und
mit verchromten Armlehnen.
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• Konferenční židle s opěradlem čalouněným kůží
a chromovanými područkami
čalouněnými kůží.
• Conference chair with backrest upholstered in leather
and with chrome armrests
upholstered in leather.
• Konferenzstuhl mit ledergepolsterter Rückenlehne und
mit verchromten, ledergepolsterten Armlehnen.
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610
• Otočná židle se středně
vysokým opěradlem čalouněným síťovinou a chromovanými područkami.
• Swivel chair with medium
backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests.
• Drehstuhl mit mittelhoher,
mit Netzgewebe gepolsterter
Rückenlehne und mit verchromten Armlehnen.

611
• Otočná židle se středně vysokým opěradlem čalouněným
síťovinou a chromovanými
područkami čalouněnými kůží
• Swivel chair with medium
backrest upholstered in mesh
and with chrome armrests
upholstered in leather
• Drehstuhl mit mittelhoher,
mit Netzgewebe gepolsterter Rückenlehne und mit
verchromten, mit Leder gepolsterten Armlehnen.
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• Otočná židle se středně
vysokým opěradlem čalouněným kůží a chromovanými
područkami.
• Swivel chair with medium
backrest upholstered in
leather and with chrome
armrests.
• Drehstuhl mit mittelhoher,
mit Leder gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten
Armlehnen.

616
• Otočná židle se středně
vysokým opěradlem čalouněným kůží a chromovanými
područkami čalouněnými kůží.
• Swivel chair with medium backrest upholstered in
leather and with chrome armrests upholstered in leather.
• Drehstuhl mit mittelhoher,
mit Leder gepolsterter Rückenlehne und mit verchromten, mit
Leder gepolsterten Armlehnen.
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