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Doskonała 
harmonia 
kształtów

Aby sprostać potrzebom nawet najbardziej 
wymagających melomanów, marka Forum 
Seating wprowadziła unikalny fotel Pablo. Jest on 
połączeniem klasycznej elegancji, doskonałych 
materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Fotele z tej linii zostały 
zamontowane m.in. w Sali Kameralnej Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. 

każdy element fotela pablo podkreśla jego niepowtarzalny 
charakter. oparcie o wyjątkowej kubicznej formie zostało 
wykonane z masywnej sklejki z drewna liściastego. 

oparcie płynnie przechodzi w nogi fotela, co porządkuje 
i harmonizuje bryłę. Geometryczny wygląd sali nadają 
także szerokie zagłówki tego modelu, które stykają się ze 
sobą, tworząc linię. nogi fotela mogą być wykonane z wielu 
łączonych poziomo warstw sklejki (tzw. birch up). Jest to 
pracochłonna metoda, która jednak nadaje produktowi 
jeszcze bardziej spektakularny wygląd. w dodatku specjalnie 
zaprojektowany zawias minimalizuje przerwę między 
siedziskiem i nogami. na doskonały wygląd foteli wpływa 
także ukrycie wszelkich elementów montażowych.

konstrukcja siedziska jest wykonana z metalowego szkieletu 
zatopionego w wylewanej piance poliuretanowej, odpornej 
na odkształcenia. Fotele wyposażono w podwójną poduszkę 
oparcia oraz piankowe siedzisko, zapewniające komfort 
nawet podczas wielogodzinnych koncertów czy spektakli. 
zastosowano również mechanizm, który gwarantuje ciche 
składanie siedziska.

odpowiednia konstrukcja i nowoczesne rozwiązania sprawiają, 
że fotel pablo posiada doskonałe właściwości akustyczne 
oraz estetyczne. imponująco wygląda m.in. w sali kameralnej 
narodowej orkiestry symfonicznej polskiego radia oraz 
w akademii muzycznej w katowicach.



  tylną część oparcia oraz nogi wykonano ze sklejki z drewna 
liściastego.

  Elementy montażowe zostały ukryte w konstrukcji fotela.

  na siedzisku i oparciu znajduje się odporna na odkształcenia 
pianka poliuretanowa. 

  Fotel wyposażony jest w mechanizm cichego składania.

  Część foteli może być zamontowana na płozach, które dają 
możliwość szybkiego i wygodnego przearanżowania sali,  
np. w celu zapewnienia przestrzeni dla kamer. 

CeChy szCzególne oraz dostępne opCje:

produkujemy na światowym poziomie, nasze siedziska 
charakteryzują się najwyższą jakością oraz wytrzymałością. we 
wszystkich zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy najlepszy system 
zarządzania jakością ISO 9001:2000. Dbamy przy tym o nasze 
środowisko. w większości zakładów stosujemy system zarządzania 
środowiskowego, stworzonego w oparciu o normę ISO 14001. 
pozwala nam to na minimalizację naszego wpływu na środowisko 
naturalne oraz gwarantuje brak metali ciężkich w naszych wyrobach.

Certyfikowana produkCja:

typ montażu krzesła:

typ C 
do podłoża 

opCje montażu:

stopnie

rodzaj podłogi:

płaska

ustawienie foteli:

po prostej

grupa nowy styl zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
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wymiary*:

pablo

*  poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.   
wszystkie wymiary są podane w centymetrach.
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