INNO
zitmeubelen
Productinformatieblad
Model: Noah - Noah XL
HET FRAME
Onze zitmeubelen zijn opgebouwd uit diverse houtsoorten onder andere multiplex,beuken en spaanplaat. De meest essentiele delen van het frame bestaan uit beukenhout. De vering van het frame
bestaat uit nosag veren (dit zijn golvende veren die elektrisch gehard zijn).
SCHUIM
Frame:
Alle niet belaste delen zijn gemaakt van polyether schuim
Rug:
Bij rugvulling heeft u keuze uit onderstaande kwaliteiten.
Comfort hard:
Comfort hard is een vulling welke bestaat uit polyether staafjes en is afgewerkt met een tijk van non
woven. Door het stevige karakter van deze vulling is het zitcomfort optimaal voor mensen die houden van een wat actievere zit. Deze vulling kunt u het beste combineren met de koudschuim deluxe
zitvulling.
Soft deluxe:
Soft deluxe vulling is een vulling welke bestaat uit een gesiliconiseerde volume vezel en is afgewerkt
met een tijk van non woven. Deze vulling geeft de bank een wat nonchalantere uitstraling in combinatie met een comfortabele zit. Deze vulling kunt u combineren met alle zitvullingen.
Koudschuim:
Koudschuim vulling is een HR40 koudschuim rugkussen. Deze vulling geeft de bank een strakkere uitstraling. Het rugkussen wordt afgedekt met 250 grams dacron voor een soft touch. Deze vulling kunt
u het beste combineren met de koudschuim deluxe en de koudschuim soft vulling.
Zitting:
Bij de zitting heeft u keuze uit onderstaande kwaliteiten.
Koudschuim deluxe:
Koudschuim deluxe vulling is een HR 35 koudschuim zitkussen. Deze vulling heeft een stevig zitcomfort. Het zitkussen wordt afgedekt met 250 grams dacron voor een soft touch. Let op: Binnen een half
jaar na ingebruikname daalt de hardheid met circa 10 à 15%, na deze periode stabiliseert dit.
Koudschuim soft:
Koudschuim soft vulling is een HR45S koudschuim zitkussen. Deze vulling heeft een zachter zitcomfort. Het zitkussen wordt afgedekt met 250 grams dacron voor een soft touch. Let op: Binnen een half
jaar na ingebruikname daalt de hardheid met circa 10 à 15%, na deze periode stabiliseert dit.
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Zitting:
Latex:
Latex is een zwaar, elastisch schuim met een zeer open celstructuur en een uitstekende elasticiteit.
Deze vulling geeft een wat nonchalantere uitstraling. De losse latexvulling wordt in de hoes verdeeld
over verschillende compartimenten en is voorzien van een rits.
Stoffering:
De Noah XL bank kan worden geleverd in stof en leer.
Afwerking:
Voor de afwerking kunt u kiezen uit de volgende manieren, standaard (dit is een engelse naad),deluxe
(dit is een outside stitching) en een piping (dit is een afwerking met een bies, deze kan ook worden
geleverd in een contra kleur of een andere stof/kunstleer)
Onderstel:
Het frame wordt gedragen door zwart/nikkel metalen poten van 15 cm hoog.
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