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Flexeus
Jedinečně výrazný

Design Martin Surman
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Design Martin Surman
křeslo Flexeus

Splývavé, mírně oválné linie jsou charakteristické pro nevšední soupravu jménem Flexeus. Vyzařuje z ní ladnost, 
uhlazenost a klid a její moderní design inspirovaný minulostí z  ní dělá výjimečný doplněk vašeho interiéru.
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základní varianta – dvojmístný Flexeuskřeslo Flexeus

taburety

Flexeus je k dispozici jako křeslo, dvoj- nebo trojsedačka 
a je doplněn dvěma nepostradatelnými taburety. 
Na rozdíl od mnoha jiných souprav nemá Flexeus volné 
sedákové a opěradlové polštáře, ale jeho PUR výplně 
jsou obemknuty přiléhavým potahem. Díky souvislým 
povrchovým liniím vytváří půvabný jednolitý tvar. Inspirujte 
se tímto nadčasovým designem a dodejte svému interiéru 
jedinečně příjemnou atmosféru. 

Pro Flexeus je typický hluboký posez. Vysoké opěrky 
udržují stabilní polohu při sezení, dodávají pocit jistoty 
a komfortu a v domácnosti či kanceláři najdou své 
nezastupitelné uplatnění. Funkčnost a design křesla 
dotváří rafi novaně tvarovaná opěrka hlavy, která 
umožňuje pohodlné uvolnění.

Díky souvislým 
povrchovým 
liniím vytváří 
půvabný 
jednolitý tvar
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Flexeus přináší  
do moderního nábytkářství 
nevšední styl

Součástí soupravy Flexeus jsou i dva odlišné taburety. 
Křivkami na sebe navazují – zapadají do sebe a spolu 
se sedačkou či křeslem tvoří flexibilní „stavebnici“. 
Můžete jimi tak měnit tvar a délku soupravy, a tím ji plně 
přizpůsobit svým potřebám.  

Podnože tvoří důležitý detail při utváření celkového dojmu 
z Flexea. Zvolte dřevěné nebo z broušené oceli – tak, 
aby vše v interiéru ladilo a působilo harmonicky. Přispěje 
k tomu i vaše volba čalounění, ať už půjde o látku či kůži.  

Flexeus přináší do moderního nábytkářství nevšední styl 
inspirovaný minulostí. Svým atypickým vzhledem zaujme 
každého příznivce uměleckého užitého designu a nabídne 
pohodlné a vkusné posezení do domova či kanceláře.
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