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Embla

Wizualnie lekkie i komfortowe. Tapicerowane lub w całości z drewna. Dzięki możliwości
sztaplowania krzesło Embla zajmuje niewiele miejsca, ale pozwala doskonale zaaranżować przestrzeń. Znajdziesz je we wnętrzach biurowych, poczekalniach, kawiarniach
i kantynach. Razem z dopasowanym stołem z tej samej linii stanowi niesamowity duet.
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Projekt: Antonio Scaffidi
Po ukończeniu Design School w Kopenhadze,
z sukcesem nawiązał współpracę ze stolarzem
Madsem K. Johansenem. Jego projekty dla
Kusch+Co to połączenie nowoczesnego designu z doskonałą funkcjonalnością. Scaffidi jest
uznanym członkiem ‘danishdesign MAKERS’,
grupy projektantów ściśle związanych z duńską
kulturą projektowania.
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Wersje

Krzesło drewniane na czterech nogach
Miękkie linie współgrają tu z wyraźnymi
krawędziami. Oparcie i siedzisko są
odpowiednio wyprofilowane, zapewniając
ergonomiczną pozycję ciała. Rama krzesła
wykonana jest litego drewna bukowego
oraz sklejki, a tapicerowane nakładki
dostępne są jako opcja.

Krzesło tapicerowane na czterech drewnianych nogach
Połączenie naturalnego drewna z miękkim,
tapicerowanym oparciem i siedziskiem
wprowadza do wnętrza przytulny akcent.
Z podłokietnikami czy bez? Wybór należy
do Ciebie.

Stół do spotkań
Pięknie zaokrąglone krawędzie i obłe
narożniki. W wersji z blatem w kształcie
miękkiego kwadratu lub miękkiego
prostokąta stół Embla idealnie uzupełnia
przestrzeń płynnymi liniami. Co otrzymasz,
kiedy zestawisz okrągły blat stołu
z kwadratowym talerzem podstawy
o zaokrąglonych krawędziach? Fascynujący
kontrast, który udowadnia, że klasyka wcale
nie musi być nudna!
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Wersje

Krzesło drewniane na czterech nogach

bez podłokietników

z podłokietnikami

Krzesło tapicerowane na czterech drewnianych nogach

bez podłokietników

z podłokietnikami

blat miękki kwadrat z zaokrąglonymi krawędziami

blat miękki prostokąt z zaokrąglonymi krawędziami

Stół do spotkań

blat okrągły

kusch.com
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Dane produktowe

Krzesło drewniane na czterech nogach

48
61

54,5
48

48

Waga: 5,3 kg

Sztaplowanie
• Możliwość sztaplowania krzeseł
z podłokietnikami i bez podłokietników

Sztaplowanie krzeseł bez
tapicerowanych nakładek
• 5 sztuk
• Wysokość pojedynczego krzesła
plus 7 cm na każde sztaplowane krzesło
z lub bez podłokietników
• Głębokość pojedynczego krzesła
plus 5 cm na każde sztaplowane krzesło
z lub bez podłokietników

Sztaplowanie krzeseł
z tapicerowanymi nakładkami
• 5 sztuk
• Wysokość pojedynczego krzesła
plus 9 cm na każde sztaplowane krzesło
z lub bez podłokietników
• Głębokość pojedynczego krzesła
plus 5 cm na każde sztaplowane krzesło
z lub bez podłokietników
74
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Embla

113,5

106,5
Wymiary podane w cm

45

43,5

Waga: 6,2 kg

72,5

1
Wysokość siedziska DIN określono zgodnie z normą
DIN EN 1335-1, tj. wysokość siedziska zmierzono za
pomocą przyrządu pomiarowego, w miejscu położenia
guzów kulszowych i po umieszczeniu obciążenia.

(DIN1)

45

43,5

(DIN1)

67

78

78

19,5

43

19,5

52

54,5

Krzesło tapicerowane na czterech drewnianych nogach

50
52

53

60,5

43

43

43

67
46,5

44

(DIN1)

Waga: 8,3 kg

82

122

82

122

Sztaplowanie krzeseł tapicerowanych
• Możliwość sztaplowania krzeseł
z podłokietnikami i bez podłokietników
• 5 sztuk
• Wysokość pojedynczego krzesła
plus 11 cm na każde sztaplowane
krzesło z lub bez podłokietników
• Głębokość pojedynczego krzesła
plus 5 cm na każde sztaplowane krzesło
z lub bez podłokietników

46,5

44

Waga: 7,4 kg

(DIN1)

78

78

20

20

52

1
Wysokość siedziska DIN określono zgodnie z normą
DIN EN 1335-1, tj. wysokość siedziska zmierzono za
pomocą przyrządu pomiarowego, w miejscu położenia
guzów kulszowych i po umieszczeniu obciążenia.

Wymiary podane w cm

kusch.com
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Dane produktowe

Stół do spotkań

waga kg

26,8

37,7

53,4

53,3

74,8

77,4

105,9

wielkość blatu cm

L 70
W 70

90
90

110
110

L 140
W 70

180
90

200
90

220
110

talerz podstawy 1 miękki kwadrat cm, 1 kolumna

45 × 45

55 × 55

65 × 65
45 × 45

55 × 55

55 × 55

65 × 65

talerz podstawy 2 miękkie kwadraty cm, 2 kolumny

waga kg

33,5

47,7

53,6

wielkość blatu cm

Ø 80

Ø 100

Ø 120

talerz podstawy 1 miękki kwadrat cm, 1 kolumna

55 × 55

65 × 65

65 × 65
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Materiały, wykończenia

Embla krzesło
Krzesło drewniane na czterech nogach
• Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej
• Rama z litego drewna bukowego i sklejki
z podłokietnikami lub bez podłokietników,
sztaplowana
• Krzesło dostępne w kolorze naturalnym
lub bejcowane (z widocznymi lub słabo
widocznymi słojami drewna)
• Stopki z tworzywa sztucznego lub
z tworzywa sztucznego z filcem
w kolorze brązowym
• Opcje: tapicerowana nakładka na siedzisko
lub tapicerowane nakładki na siedzisko
i oparcie, pianka trudnozapalna
• 4 dystanse do sztaplowania z tworzywa
sztucznego w wersji drewnianej na czterech
nogach, osłona do sztaplowania z filcu
w wersji z tapicerowaną nakładką na
siedzisko lub tapicerowanymi nakładkami
na siedzisko i oparcie

Krzesło tapicerowane na czterech
drewnianych nogach
• Siedzisko i oparcie tapicerowane, pianka
trudnozapalna
• Rama z litego drewna bukowego
z podłokietnikami lub bez podłokietników,
sztaplowana, w kolorze naturalnym
lub bejcowana (z widocznymi lub słabo
widocznymi słojami drewna)
• Stopki z tworzywa sztucznego
lub z tworzywa sztucznego z filcem
w kolorze brązowym
• Osłona do sztaplowania z filcu

Drewno 1

1.007
Beech

1.033
Wenge

1.040
Alder

2.07Y
Black

2.06S
Slate

2.09S
White

1.043
Black

Krzesła Embla spełniają wymagania FSC®(FSC-C120977).
Pytaj o certyfikowane produkty FSC®.
Certyfikat FSC dotyczy odpowiedzialnej gospodarki leśnej i całego
procesu przepływu surowców z lasu do klienta. Każdy etap
łańcucha jest monitorowany pod względem wyników społecznych,
ekologicznych i ekonomicznych. Produkt z etykietą FSC® daje
klientom gwarancję, że drewno użyte do produkcji produktu
pochodzi ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

* Drewno bukowe bejcowane na kolor dąb.
1
Krzesła wykonane z zastosowaniem drewna litego i sklejki ukazują naturalne
piękno i strukturę zastosowanego materiału. Możliwe są naturalne różnice
w wyglądzie występujące pomiędzy poszczególnymi elementami krzesła
czy poszczególnymi krzesłami, powodując że każdy wyrób jest inny,
niepowtarzalny, oryginalny.
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1.031
Walnut

1.02D*
Oak

Materiały, wykończenia

Embla stół
Podstawa
• Kolumna z litego drewna bukowego
w kolorze naturalnym
• Metalowy talerz podstawy malowany
proszkowo
• Metalowa płyta mocowania blatu,
malowana proszkowo na kolor czarny

Blat
• Grubość 25 mm, opcje wykończenia: płyta
wiórowa dwustronnie melaminowana (MFC),
płyta wiórowa pokryta laminatem
lub Fenix NTM®
• Kolor obrzeża niekonfigurowalny, zawsze
zgodny z kolorem blatu
Stopki
• Stopki poziomujące z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym

Metal

BL RAL 9005
Jet black

Drewno 1

WT RAL 9016
Traffic white

NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK

GE RAL 5008
Grey blue

BN RAL 6012
Black green

1.007
Beech

BZ
Grey Basalt

NK
Cashmere

Płyta wiórowa melaminowana (MFC)**

CC
Black

NM
Diamond Grey

MS
Slate

MK
Light Grey
Concrete

NS
Fjord Green

MP
Platinum

MB
White Grey

BI
White

GW
Slate
MS
Slate***

BW
Platinum
MP
Platinum***

FN
White Grey
MB
White Grey***

CA
White
BI
White***

KI
Light Grey
Concrete
MK
Light Grey
Concrete***

KO Blu Fes

KR Verde
Comodoro

KP Rosso Jaipur

KN Grigio Bromo

KM Grigio Antrim

NR
Denim Blue

Laminat

DD
Black
CC
Black***

Fenix NTM ®

KJ Nero Ingo

1

 rzesła wykonane z zastosowaniem drewna litego i sklejki ukazują naturalne
K
piękno i strukturę zastosowanego materiału. Możliwe są naturalne różnice
w wyglądzie występujące pomiędzy poszczególnymi elementami krzesła
czy poszczególnymi krzesłami, powodując że każdy wyrób jest inny,
niepowtarzalny, oryginalny.

** Płyta MFC o obniżonej o połowę emisyjności formaldehydu w stosunku
do normy europejskiej E1 (spełniającej wymogi nowych niemieckich przepisow
dotyczących emisji formaldehydu przez materiały drewnopochodne, obowiązująca
od 01.01.2020 r.).
*** Kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy.
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Embla

RENDER DO PODMIANY
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