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křeslo Trigon

křeslo Trigon

Nevšední, kubisticky laděná souprava Trigon 
upoutá pozornost hned na první pohled. Unikátní 
designový návrh Martina Surmana vrací do moderního 
nábytkářství tradiční jednoduché hrany a úhly. Dává 
jim ve svém zpracování nový rozměr a oživuje je 
v ojedinělé sedací soupravě, která byla stvořena, aby 
přinesla výjimečný zážitek každému, kdo na ni usedne. 

Trigon
Geometrická 
variace

Nepřehlédnutelným designovým řešením je zkosená područka, která je rafi novaně spojena s opěrákem a tvoří s ním jednotný 
celek. Její splývavý směr přímo vybízí k uvolnění. Upevňování područky ke kostře a její potahování kůží patří k technologickým 
zvláštnostem a přispívá k jedinečnosti Trigonu. Industriální vzezření křesla a lavice umocňují výrazné podnože z broušené 
oceli. Nechte se inspirovat geometrickými prvky a vneste do vašeho interiéru extravagantní náladu s Trigonem. Vyjádří svou 
jedinečnost už zdálky. 

Trigon je reprezentantem současného moderního a svěžího stylu. V mnoha různých kožených, popř. látkových variacích bude 
nevšední součástí každého interiéru. Postavte Trigon do vaší místnosti a spolehněte se, že návštěvníkům utkví jeho výrazné 
geometrické rysy nadlouho v paměti.

typický tvar područek pro nábytkové elementy Trigon

Pro své trojúhelníkové rysy byla sestava nazvána Trigon 
– trojúhelník. Jednoduché geometrické tvary zastupují 
novodobý futuristický styl a kromě veřejných prostor se 
skvěle hodí do moderních, elegantních domácích interiérů. 
Trigon je k dispozici jako křeslo, do větších prostor jako 
nepřehlédnutelná lavice. Kombinací obou kusů vzniká 
jedinečná sedací sestava, jako stvořená pro milovníky 
výrazných motivů. 

Originální design je zároveň neočekávaně komfortní. 
Opěrák je postaven úkosem dolů a záda tak 
uvolňuje příjemně dozadu. Pohodlí zaručuje i opěrák 
podložený pod sedák. Výplně ze studené pur pěny 
jsou nejen zárukou kvality, ale i přiměřené měkkosti, 
která je nepostradatelnou součástí celku Trigon.

čelní pohled na Trigon – převládající geometrické linie

Design Martin Surman


