
FĂRĂ CADRE RIGIDE 

 

Deoarece sunt confecţionate din materiale fine şi umplute cu perle 

de polistiren expandat, fotoliile PufRelax creează un  loc sigur 

pentru joc,  joacă sau  relaxare, iar în calitate de părinte poţi sta 

împăcat cu faptul că sunt rezistente la rupere şi în acelaşi timp, 

copiii tăi sunt în siguranţă în jurul acestui tip de fotolii PufRelax. 

 

PRETABIL ŞI LA EXTERIOR 
 

De asemenea, poți alege o husă externă impermeabilă, potrivită 

pentru utilizarea în aer liber care poate fi folosită chiar şi la plajă 



sau lângă piscină, fiind rezistentă la apă şi la decolorare ( Raze UV)  

- materialul nu se decolorează şi nu işi schimbă textura. 

Unul dintre cele mai atractive lucruri la fotoliile PufRelax umplute 

cu perle de polistiren este versatilitatea lor. Acest lucru le face o 

opțiune populară pentru fotolii în aer liber, deoarece pot fi mutate 

în diferite configurații sau pentru a profita la maximum de soare 

sau de umbră. 

Să te scufunzi într-un fotoliu pufrelax în aer liber, în timp ce respiri 

aer curat, este mult mai plăcut decât să stai aşezat pe acele 

scaune tari din plastic. 

Un fotoliu Pufrelax pretabil la exterior este potrivit nu numai 

pentru grădina sau terasa ta însă,  poţi de asemenea, să 

transformi această piesă de mobilier într-o stație de relaxare pe 

care o poţi lua cu tine în timp ce faci camping sau când mergi la 

plajă. 

 

HUSĂ INTERIOARĂ 



Fără dezordine : Dacă husa externă a produsului este ruptă sau 

tăiată, husa interioară/captuşeala care conţine umplutura de 

perle de polistiren, va împiedica vărsarea acestora pe podea. 

Introducerea captuşelii/husei interioare umplute cu perle de 

polistiren în husa textilă externă, este foarte simplu de realizat 

deoarece aceasta are un fermoar extins rezistent pentru a fi uşor 

de detaşat şi manevrat.  

 

GREUTATE REDUSĂ 



Sunt o opțiune excelentă pentru fotolii suplimentare atunci când 

aveți oaspeți, deoarece le puteți depozita și folosi ori de câte ori 

aveți nevoie de ele. Fiind foarte practice şi versatile, fotoliile 

Pufrelax umplute cu perle de polistiren sunt foarte uşor de mutat 

chiar şi de către copii, fără ca podeaua să se deterioreze. 

Caracteristica adăugată a unui mâner vă oferă confortul de a muta 

acest tip de fotoliu Pufrelax, fără efort, dintr-o cameră în alta. 

Reorganizați-vă mobila după bunul plac! 

 

UȘOR DE CURĂȚAT 
 

Husa detaşabilă prin fermoar a fotoliilor Pufrelax umplute cu perle 

de polistiren poate fi foarte uşor curăţată la maşina de rufe la un 

ciclu de spălare între 30 – 40℃. După, vei avea o husă curată, fără 

semne de decolorare, micşorare sau uzură. 



 

MULTIFUNCŢIONAL 

 

Fotoliul Pufrelax este ideal pentru fiecare persoană, indiferent de 

vârstă și mărime şi este potrivit atât pentru acasă, cât și pentru 

birouri. Interiorul lor flexibil şi maleabil se mulează după forma 

corpului oricui stă în ele.  

Este disponibil în varii mărimi, modele și culori; prin urmare, se 

potrivește perfect cu alte articole interioare. 

Este multifuncțional, deoarece poate acționa ca un loc de relaxare 

sau un loc pentru activităţi, pentru a te juca sau chiar pentru a-ţi 

face temele. 



 

HAIOS, COCHET ȘI FLEXIBIL / MALEABIL ŞI VERSATIL 

 

Poți alege fotoliile Pufrelax umplute cu perle de polistiren dintr-o 

gamă mare de dimensiuni, forme, culori şi printuri pentru a se 

potrivi cu orice cameră sau utilizare şi forme inedite care pot 

acționa ca un punct de atracţie într-o cameră.  

Alege țesături pentru a se potrivi cu decorul camerei tale sau 

câteva huse suplimentare într-un design diferit, dacă doreşti să 

schimbi din când în când decorul interior. 

 

PRINTABIL ŞI PERSONALIZABIL 

 

Fotoliile PufRelax pot fi personalizate pentru birouri cu sigla 

organizației, pentru locuințe cu numele membrilor familiei, cu 

imagini preferate, cu animale, obiecte sau personajele 

preferate/favorite. 







 


