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Židle LOOP

Křesílko LOOP LOUNGE

FORM, spol. s r.o.
Poručíka Hoši 512/2A

747 11 Kozmice u Hlučína
Czech Republic

e-mail: obchodni@formdesign.cz
www.formdesign.cz

telefon / fax 1: +420 595 032 419
telefon / fax 2: +420 595 032 312
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Rozměry, váha, nákresy 
a ostatní údaje uvedené v ka-
talozích, prospektech a jiných 
tiskovinách, popř. na webových 
stánkách fi rmy FORM spol. s r. 
o. vycházejí z údajů výrobce 
s tím, že výrobce si vždy vyhra-
zuje právo učinit technické 
a designové změny na výrobku 
bez předchozího upozornění. 
Obrázky u výrobků mohou být 
jen ilustrační. Výrobce si vyhra-
zuje právo rovněž na zrušení 
určitého druhu zboží bez před-
chozího upozornění.

LOOP je stohovatelná židle, která se vyznačují tím, že její podnož, je z jediného kusu překližkové lamely. 
Židle má celodřevěný, čalouněný sedák i opěrák z jednoho kusu. Překližková lamela v alternativní 
povrchové úpravě, možnosti moření, lakování případně dýhování exotickými dřevinami. 
Na přání můžeme nabídnout i číslování židlí.

LOOP LOUNGE tvarově vychází z židličky LOOP. Celé sezení je sníženo do výšky křesílka. Komfortu 
je dosaženo vyplétaným sedákem, opěrákem a volně vloženým čalouněným molitanem. Díky tvarům, 
které sdílí s židlemi LOOP, je navíc křesílko stohovatelné.

LOOP is a stackable chair. For this chair is typical its base, which is made from one piece of plywood 
lamela. The chair has wooden or upholstered seat which is made from one piece as well. 
The plywood lamela can be stained, varnished or veneered by exotic wood.
This chair can be indicated by removable or fi xed seat and row numbers.

LOOP LOUNGE has similar shape as LOOP chair. Because of the lower seat it can be considered as the 
armchair. The seat and the backrest is woven. There is loosely inserted upholstered soft foam. Because 
of the shape, which is same with LOOP chair, is the armchair stackable.
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Židle LOOP v dýze dub

LOOP LOUNGE je stohovatelné křesílko, tvarově vycházející z řady LOOPné křesílko, tvarově vycházející z řady LOOP


