
Element



Element
design_Boris Klimek 2013   

When designing this product the main idea was to cre-
ate a modular acoustic seating into open public spaces. 
Due to its shape and functional solution, however, 
Element exceeds this task and offers a wide range 
of application and use not only in the public space. It 
becomes a great tool in the hands of architects and is 
able to adapt to them completely in terms of material, 
dimensions and function. Varied use of this seating 
is allowed by separate upholstered parts (elements). 
These components can not only be stacked on each 
other, but also height adjusted. So the acoustically and 
visually closed sofa can be easily space out and we can 
create a more airy form of upholstered furniture. Both 
single sofa but also other components that allow to 
create corner version sofas, are available.Element sofa 
may be supplemented by a number of other compo-
nents: tables, footstool, hanger, etc.

Čalouněný nábytek Element vychází díky svému 
tvarovému a funkčnímu řešení vstříc široké škále 
uplatnění a využití nejen ve veřejném prostoru. Stává se 
skvělým nástrojem v rukou architektů, kterým se dokáže 
maximálně přizpůsobit. Základ sestavy tvoří samostatná 
pohovka, na kterou lze libovolně vrstvit další čalouněné 
opěradlové díly (elementy). Tyto prvky lze nadstavovat 
na sebe s mezerami nebo bez mezer. Akustickou a 
vizuální uzavřenost sezení tak můžeme snadno rozčlenit 
a vytvořit ještě vzdušnější formu čalouněného nábytku. 
V nabídce je nejen samostatná pohovka ale také další 
díly, které umožňují skládat rohové sestavy. Element 
nabízí možnost doplnění o přídavné prvky jako: boční 
odkládací stolek, konferenční stolek, podnožka, věšák, 
apod.













koSTrA
dřevěná

podSTAVA
kovová, dřevěná

nohA
kovová, dřevěná

pružEní
popruhy - pryž textilní

Výplň
polyuretan - eurofoam 

poTAh
nesnímatelný
látka - výběr s omezením
kůže - ne

FRAME
wood

BASE
metal, wood

LEG
metal, wood

SPRINGING
rubber - textile straps

FILLING
polyuretane - eurofoam

UPHOLSTERING
unremovable
fabric - limited choice
leather - no

specifications    specifikace awards     ocenění

FURNITURE OF THE yEAR 2013 
association of czech furniture 
makers award

nábyTEk roku 2013
cena asociace českých 
nábytkářů



versions    verze
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