HARMONY - dokonalé souznění
Vše souvisí se vším! Tím je HARMONY jedinečná. Sedací souprava má vytvářet dokonalé propojení s vaším tělem.
HARMONY nabízí vše, co považujeme za pohodlné: vysoký opěr pro pohodlí Vaši hlavy. Kvalitní materiály v souladu s Vaším tělem a jeho ergonomií.
Nohy sedací soupravy, které by měli být vizitkou kvality. Styl prošívání a čalounění, určující jednotný a propracovaný design.
Funkci, která má být hlavně užitečnou. To vše je harmonie, propojení naší sedací soupravy s Vámi.
Harmony – vytvořena pro člověka.
http://www.edel.cz/produkty/sedaci-soupravy
https://www.youtube.com/watch?v=KqUPy8hi3us

KONSTRUKCE
SKELET
- bukový rám, masivní smrkové hranoly
- aglomerovaný plošný materiál | čalounická lepenka

SEDÁK
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost,
čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou
hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu
- bonelové pružiny - vzájemně provázané bonelové pružiny (5 vinutí), bonelové
pružiny z 2,2mm tlustého drátu zapracovaného na všech čtyřech stranách s čalouněním
z polyuretanové pěny (viz. výše) se zvýšenou pružností
- kovové pružinové vlnovce - Vlnité pružiny (vlnovce, zick–zack) jsou oblíbeným nosným
prvkem při výrobě sedáků u křesel, sedaček a pohovek.

OPĚRÁK
- potahový materiál dle výběru v 5 cen. skupinách: kůže,látka, eko kůže
- polyesterová rouna - dodávají čalouněnému nábytku měkkost a kyprost,
čímž zvyšují komfort používání. Mají protialergické vlastnosti.
- PUR pěny - polyuretanové pěny s vyrovnaným poměrem mezi objemovou
hmotností a tuhostí, určené především pro použití v nábytkářském průmyslu
- gumotextilní popruhy - popruh se vyznačuje vysokou stabilitou a kvalitou, používají se
na výplety opěradel a područek.
- polohovací mechanismus - tento mechanismus slouží k polohování záhlavníků, který
umožňuje plynulou změnu úhlu s možností aretace.

NOHA
- kovová | dle výběru
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