KOKON CLUB
Enkelhed og bevægelse

Design: Thomas Pedersen

Koncept

Enkel, tiltrækkende og

Læn dig tilbage og slap

fuld af naturlig komfort

af

Nyd 360° drejning

Let støtte til arme og
lænd

Kategori

Sunde siddestillinger

Varier lænestole tilbyder perfekt støtte og afslapning

•

Følger kroppens naturlige bevægelser

kombineret med komfort og mulighed for variation Drej,

•

Hele sædet vipper tilbage, så du får støtte og en

vip eller læn dig helt tilbage. Med den mindste bevægelse
glider din krop nemt fra en siddestilling til en anden. Lås
stolen i samme stilling eller slap af ved at vippe blidt. Ingen
sidder helt stille, selv når de slapper af. Lænestole fra
Varier giver mulighed for blid bevægelse og giver dig ny
energi, indtil du er klar til at rejse dig igen.

korrekt krumning af rygraden
•

Kompakt størrelse

Fordele
Sædeform

•       God støtte til ryggen
•       God støtte til lænden
•       Armlæn

Sædepude

•       Ekstra komfort
•       Holdbar og støttende

Krydsstikning

•       Et unikt møbel
•       Kan tilpasses til enhver smag
•       Hjælper med at holde betrækket på plads

360° drejning

•       Bidrager til bevægelse og variation
•       Behageligt at skifte stilling
•       Nemt at finde den siddestilling, der passer dig bedst
•       Stolen er nem at komme op i
•       Behagelig at bruge

Formstøbt polyuretanskum

•

Optimal siddekomfort

•

Kvalitetsstoffet, der bruges til disse stole sikrer, at de
holder formen i længere tid

Overlocksøm, fransk

•

Fremhæver stolens design

•

Allergivenlig - grøn

•       Smukt håndværk
•       Stabil
•       Holdbar
•       Stærke sømme

Ingen skarpe kanter

•       Behageligt at skifte stilling
•       Individuelle siddestillinger
•       Behagelig at bruge

Enkel konstruktion

•       Nem at samle

Design Thomas Pedersen

•       Klassisk, funktionel og æstetisk

Skandinavisk design

•       Eksklusiv

•       Meget få dele

•       Øger brugerens velvære

•       Kvalitet

Egenskaber
Gulvbeskyttelse

•       Beskytter gulvet

Stålrør i sæde og ryg

•       Styrke

•       Stabilitet

•       Stabilitet
•       Bedre udnyttelse af skum

Testet i henhold til den europæiske
standard for kontraktmarkedet DS-EN
16139 2013

•       Testet af et officielt akkrediteret testinstitut

Fås i en række stof- og lædertyper

•       Passer fint ind i eksisterende boligindretninger

•       Sikkerhed for kvalitet

•       Nemt at vælge efter personlig smag
•       Nem at rengøre
•       Fås i forskellige prisgrupper

Tekniske specifikationer
Stolens mål

Kokon Club

B

D

H

SH

73 cm

67 cm

83 cm

43 cm

Kassens mål og vægt
Kokon
Højde

76 cm

Længde

75,8 cm

Bredde

75,5 cm

Vægt

22,6 kg

Forudsætninger for brug

Garanti

•

Brugeren skal have tillid til, at stolen kan bruges til

•

5 års garanti på alle mekaniske dele

forskellige siddestillinger

•

For at gøre brug af denne udvidede
garanti bedes du registrere dig online på:
varierfurniture.com/Guarantee

Bruger og
brugerområder

Produktionsland Polen
Lanceringsdato: 2014

•       Dagligstue
•       Indgangsparti
•       Loungeområde
•       Hotelværelser, lobbyer, venteværelser

