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~ VERTROUWDE ZACHTHEID DIE BOEIT EN OMHULT ~

Indra

Een serene plek, waar u met plezier een boek leest of een
goed gesprek voert. Uw eigen universum voor dromen en
ideeën. De fauteuil die deze functie perfect vervult, is
werkelijk waardevol voor zijn gebruiker. Deze visie werd
door Cuno Frommherz gevormd tot de fauteuil Indra, met
de zachtheid en de sierlijkheid die wensen in vervulling laat
gaan.

De zitting van deze fauteuil, lijkt te zweven in een
trapeziumvormig kader. Het zitkussen dat daarop rust, is
verdeeld in zacht gevulde segmenten die u omhelzen als
een gewatteerde winterjas, met de hoofdkussentje als
speelse toevoeging voor extra steun. De afgeronde
armleggers zorgen in gestoffeerde versies voor extra
zachtheid, in hout voor een heel andere uitstraling.

Hul u in zachtheid. Indra van Leolux nodigt u uit.

Kenmerken

Leverbaar als fauteuil in twee versies: “Pure”
zonder hoofdsteun en “Plus” met hoofdsteun.
Eveneens beschikbaar is een bijpassende pouf.
De armleggers worden uitgevoerd in hout (eiken /
noten), in leer of Alcantara.
Het frame wordt uitgevoerd in geëpoxeerd staal
dat optioneel te lakken is.
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  Indra - fauteuil Plus

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 79
  Lengte: 71
  Hoogte: 95
  Zitbreedte: 60
  Zitdiepte: 49
  Zithoogte: 46
  Rughoogte: 62
  Armhoogte: 15

Vanaf prijzen
  Stof : € 1595,00
  Leer : € 1745,00

  Indra - fauteuil Pure

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 79
  Lengte: 71
  Zitbreedte: 60
  Zitdiepte: 49
  Zithoogte: 46
  Armhoogte: 15

Vanaf prijzen
  Stof : € 1545,00
  Leer : € 1650,00

  Indra - pouf

  
Afmetingen (cm)
  Breedte: 46
  Lengte: 60
  Hoogte: 42

Vanaf prijzen
  Stof : € 695,00
  Leer : € 750,00
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Romp
Beukenlaminaat

Vering
Elastische singel

Vulling
Leoskin / Leofill

Gestoffeerde armlegger
Plaatmateriaal i.c.m. Leoskin, gestoffeerd in leer of Alcantara. De onderzijde van de arm is gestoffeerd in dezelfde kleur als
de armlegger.

Houten armlegger
Massief eiken of noten in alle eiken/noten olie- of beitskleuren. De onderzijde arm is gestoffeerd in zwart leer.

Onderstel
Staal, geëpoxeerd in alle Leolux epoxykleuren, optie (meerprijs): alle Leolux lakkleuren (m.u.v.  Style & Satiné) of RAL
& Sikkens (m.u.v.  Style & Satiné structuur)

Pootdoppen
Vilt grijs

Siersteek
Dubbelnaalds naad

Vulling
Bovenkant zitting 10 cm Leofill
Voorkant rug 10 cm Leofill
Buitenkant romp 0,5 cm Leoskin

Bijzonderheden
De hoeken van het kussen zijn voorzien van een bijzonder gevouwen naaddetail.
Voor een langere levensduur van de vulling, dient het kussen regelmatig opgeklopt te worden. Om dit te vereenvoudigen is
het kussen afritsbaar.



Bekleding
Stoffering in patroonstoffen is niet mogelijk i.v.m. vormgeving en naadindeling

Design
Cuno Frommherz, 2015
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