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Každý to známe, tu a tam musíme čekat na úřadech, u lékaře, ve firmách atd. Je-li možno, rádi si bě-
hem čekání sedneme a odpočineme, nebo naopak v pohodlí si něco sdělíme či projednáme. Abychom 
uspokojili různé představy a požadavky, vytvořili jsme zcela nové a originální soubory sedacího nábytku 
určeného pro haly, čekárny nebo tzv. soft zóny.

Model CLOUD  se vyznačuje nosnou kovovou  podnoží, která tvoří základ této řady, na kterou se mon-
tují jednotlivé prvky – sedáky, opěráky, odkládací stolečky a paravany dle přání zákazníka. Skladebných 
variant je nepřeberné množství, proto jsou jednotlivé sestavy vyráběny dle přání zákazníka.

Everybody knows it, sometimes we have to wait in hospitals, companies, some departments etc. 
If it is possible we want to relax until we are waiting for something/someone. 
Our company wanted to satisfy various ideas and requirements, so that we produced new original se-
ries of sitting furniture. This type of sitting furniture is meant for halls, waiting rooms, or for soft zones.

For the CLOUD model is typical a supporting metal base, which made a base of this series. We install 
each elements on it - seats, backrests, small tables and dividers. This series has many options, how to 
create it, because of this fact, it is always produced at customers request.
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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

Rozměry, váha, nákresy 
a ostatní údaje uvedené v ka-
talozích, prospektech a jiných 
tiskovinách, popř. na webových 
stánkách firmy 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.
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CLOUD PRVKY

PŘÍKLAD ATYPICKÉ SESTAVY 
DOPLNĚNÉ O PARAVÁNY 
A ODKLÁDACÍ STOLEK

SESTAVA Z PRVKŮ 01 A 02


