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Zestaw o obszernych, kubizujących kształtach i przejrzy- 
stej współczesnej linii. Uniesiony na chromowanych nóżkach, 
w kształcie klamry, bądź osadzony na chromowanych 
płaskich stopach. Rodzaj nóżek determinuje wysokość me-
bla. Funkcjonalność Q-biga oparta jest na idealnie dobranych 
proporcjach całości i poszczególnych elementów. W zależności 
od fantazji użytkownika mogą przybierać one osobliwe zasto-
sowania. Ruchome wałki połączone z poduszkami oparciowymi 
regulują głębokość siedziska.

Szerokie płaskie podłokietniki, przechodzące w pas oparciowy 
doskonale spełniają rolę podręcznego stolika  lub półki na 
książkę. Uzupełnieniem charakteru mebla jest wybór specja-
lnie zestawionych tkanin obiciowych, proponujemy łączenie 
zarówno materiałów, wzorów jak i kolorów. Q-big - zestaw dla 
indywidualistów ceniących wygodę i nowoczesność.

Q-big - despite its geometric shape, Q-big is easily associated 
with comfort and relax in a peaceful home retreat. While design-
ing it, I was thinking about all the elements that a large family 
sofa should have: deep seating, big, soft cushions, wide armrests. 

Q-big gains lightness when mounted on chrome, buck-
le-shaped legs, but it can also rest on low, metal feet. 
Carefully selected upholstery fabric from the latest Designers 
Guild collection gives infinite possibilities for experimenting 
with various colours and patterns. 
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