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vyrobené v:

POPIS

Elegantná subtílna stolička INKA svojimi charakteristickými tvarmi dopĺňa produktovú líniu stolov 
a lavíc KA. Komfortné používanie zabezpečuje príjemná ergonómia s čalúneným sedákom a 
nízka hmotnosť, ktorá je dosiahnutá precíznym a náročným opracovaním plnomasívnych dielov. 
Olejovaný povrch so zvýšenou odolnosťou. Vyrobený v EU (Javorina, Slovensko) z certifikovaných 
obnoviteľných zdrojov.

JAVORINA, výrobné družstvo
dizajn:  Leo Čellár (SK)
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470 mm

820 mm

510 mm
450 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŠPECIFIKÁCIE

- mimoriadne pohodlná, tvarovo jednoduchá stolička s čalúneným sedákom
- jemné zaoblené tvary korešpondujúce s kolekciou KA
- ergonomicky tvarované masívne operadlo
- vhodná do gastro zariadení
- lepené spoje
- časom overená spoľahlivá konštrukcia
- vonkajšie rozmery výrobku: 45 (š) × 51 (hl) × 47/82 (v) cm
- nosnosť: 115kg
- stolička nieje určená na hojdanie
- stolička je opatrená samolepiacimi filcovými klzákmi
- materiálové zloženie: masív
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BALENIE A VÁHA

- výrobok sa dodáva v zmontovanom stave
- balenie – 5 vrstvový kartón, penová ochrana rohov
- počet balíkov – 1 ks (2ks stoličiek v balení)
- orientačné rozmery balenia (cm): 46 (š) × 68 (hl) × 96 (v) cm
- orientačná hmotnosť brutto:

- 14 kg (bežne 2ks stoličiek v balení)
- 8 kg (1ks v balení)

- orientačná hmotnosť netto: 6 kg (1ks)

ZÁKLADNÉ PREVEDENIE

- umiestnenie - výrobok je voľne stojaci, nepohľadový zo spodu

ALTERNATÍVY A DOPLNKY

- možnosť atypických riešení
- dĺžka - NIE
- šírka - NIE
- výška - NIE
- čalúnené operadlo - NIE
- sedák bez čalúnenia - NIE



MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU - ATYPICKÉ

masívny dub

natur N

grey G

masívny orech

white W

dark grey T

coffee C

chocolate J

FAREBNÉ MOŽNOSTI ČALÚNENIA - BOMBAY (základný výber, rozšírený výber v predajniach)

b01

b34

b04

b74

b14

b84

b24

b56

b26

b57

Zloženie: 100% Polyester     Hmotnosť: 350 g/m2    Test nehorľavosti: BS 5852 source 0    Oderuvzdornosť: >100 000 m H U C L 

INKA

www.javorina.com

 IC87

rev. ba. 2022-07-14-16-02



FAREBNÉ MOŽNOSTI ČALÚNENIA - FENNO (základný výber, rozšírený výber v predajniach)

FAREBNÉ MOŽNOSTI ČALÚNENIA - WOOLLAND (základný výber, rozšírený výber v predajniach)

f19

w19

w77

f5

w06

f14

w25

w87

f4

w94

f11

w26 w36 w56 w76

w53

f2

w34

f12

w02

w27

f3

w64

f10

w16

w49

f1

w14

Zloženie: 100% Polyester      Hmotnosť:  402 g/m2     Test nehorľavosti:  BS 5852 source 0, NFPA 260, FMVSS 302     Oderuvzdornosť:  100 000     Test žmolkovania:  4 z 5     Iné:  vodoodpudivá úprava

Zloženie:  70% Vlna, 30% Polyamid     Hmotnosť:  400 g/m2     Test nehorľavosti:  BS 5852 source 0, BS 5852 source 1     Oderuvzdornosť:  >100 000

g H U D L

d H U D L
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