PRODUKTAI. Didžiausias sėdmaišių

PASLAUGOS. Siuvinėjimas ir

IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI.

pasirinkimas Lietuvoje

spauda ant sėdmaišių

Produktų kūrimas ir įgyvendinimas

Labas!
Mes, UAB Pupt, esame jaunas ir kūrybingas verslas, vystantis savo prekės ženklą Pušku pušku Lietuvoje ir
užsienyje nuo 2008 metų. Vadovaujamės filosofija, jog norint būti laimingu nereikia didelių pokyčių ar
investicijų, nes tikime, jog kiekvieno gyvenime yra dalykų, dėl kurių galima džiaugtis.
Tos malonios akimirkos, patogiai prisėdus ant sėdmaišio pasvajoti arba su artimaisiais pasidalinti dienos
įspūdžiais ir istorijomis, natūraliai tampa džiaugsmo procesu, kuriame mes visi galime dalyvauti. Įkvėpti
šios sampratos, suteikiame galimybę rinktis iš daugiau nei 1500 skirtingų sėdmaišių, kurie yra sukurti
šiuolaikiškiems žmonėms, ieškantiems naujų dizaino idėjų ir unikalumo kiekvienoje detalėje. Iš plataus spalvų,
audinių bei modelių pasirinkimo sau tinkantį minkštą baldą randa net patys išrankiausi stiliaus žinovai.
Mes, Pušku pušku, džiaugiamės, jog esame didžiausias sėdmaišių gamintojas Lietuvoje ir tampame vis labiau
žinomi visame pasaulyje! Didžiuojamės, jog mūsų gaminiais ypatingai domisi Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje,
Suomijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Belgijoje, Airijoje bei Švedijoje, todėl eksportuojame virš 40 %
produkcijos. Apie 90 % įmonės gaminių parduodami su prekiniu ženklu Pušku pušku, tačiau kuriame
produktus pagal individualius poreikius bei gaminame pagal partnerių dizainą.
Dar daugiau išskirtinumo siūlome pasiekti siuvinėjant įmonių ar prekinių ženklų logotipus ar atspaudžiant
unikalų vaizdą ant sėdmaišių. Stengiamės užtikrinti malonų aptarnavimą ir garantuoti kokybiškus gaminius, nes
mes mylime tai, ką mes darome. Kasdien atrandame naujų minčių, nuolat ieškome nepanaudotų galimybių,
todėl esame atviri visoms idėjoms.
Jauni ir kūrybingi – tokie mes esame, susipažinkime!

Pušku pušku komanda
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* Šiuos sėdmaišius galite rasti nurodytuose puslapiuose.

Boo

Pušku pušku Katalogas

Kūrybiškiems vaikams!

15 cm

35 cm

14 L

35 cm

Ilgis 35 cm
Aukštis 15 cm
Plotis 35 cm
Tūris 14 L

Boo – pufo formos mažas sėdmaišis, skirtas vaikams, bet tinkamas ir suaugusiems. Rankų darbo pufas pagamintas su rankena,
todėl jį ypač patogu pernešti į skirtingas kambario vietas. Mažieji
ypač mėgsta žaisti su keletu ryškių spalvų Boo sėdmaišiais, tad šis
lengvas pufas dažnai naudojamas vaikų žaidimų erdvėse, kūrybinėse dirbtuvėse, mokyklose ir darželiuose. Taip pat Boo sėdmaišį patogu vežiotis į gamtą, festivalius ar išvykas.

Rankų darbo

Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

06/07

// MODELIS IR AUDINYS: BOO OX, BOO OUTSIDE

Mini

Pušku pušku Katalogas

Netikėtai užsukusiems svečiams!

35 cm

45 cm

50 L

45 cm

Ilgis 45 cm
Aukštis 35 cm
Plotis 45 cm
Tūris 50 L

Mini – pufo formos kompaktiškas sėdmaišis, skirtas ir vaikams,
ir suaugusiems. Rankų darbo pufas tinkamas naudoti įvairiose
kasdieninėse situacijose: pasodinti netikėtai užsukusius svečius,
prisėsti aunantis batus, žaidžiant stalo žaidimus ar vakarojant
gamtoje prie laužo. Šis lengvas sėdmaišis Mini yra ypač pamėgtas
vaikų, nes jį lengva nešiotis, todėl tai puiki dovana mažiesiems
įvairiomis švenčių progomis.

Rankų darbo

Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

08/09

// MODELIS IR AUDINYS: MINI NORDIC

Pušku pušku Katalogas
MODELIAI:
01. SEAT QUILTED NORDIC
02. SEAT QUILTED NORDIC
03. SOFA SEAT QUILTED NORDIC
04. SOFT TABLE 60 QUILTED NORDIC

Up!

Pušku pušku Katalogas

Ir vaikams, ir svečiams!

40 cm

45 cm

85 L

45 cm

Ilgis 45 cm
Aukštis 40 cm
Plotis 45 cm
Tūris 85 L
Rankų darbo

Up! – kubo formos sėdmaišis, kuris yra geriausia alternatyva
įprastiems pufams. Rankų darbo sėdmaišis tinka tiek vaikams,
tiek suaugusiems, nes yra labai praktiškas: kompaktiško dydžio,
patogus ir prisitaikantis prie kūno formų. Šis pufas dažnai naudojamas pasodinti netikėtai užsukusius svečius, ar prisėsti aunantis
batus. Up! – universalus sėdmaišis, nes gali būti naudojamas kaip
staliukas: papildomai galima įsigyti kietą medinį paviršių, kuris
gali būti pritaikytas prieškambaryje, svetainėje ar miegamajame.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

12/13

// MODELIS IR AUDINYS: UP! HOME

04

Plus

Pušku pušku Katalogas

Pavargusioms kojoms!

50 cm

80 cm

180 L

60 cm

Ilgis 80 cm
Aukštis 50 cm
Plotis 60 cm
Tūris 180 L

Plus – stačiakampio formos sėdmaišis, skirtas patogiai ištiesti
pavargusias kojas. Rankų darbo pufas yra kompaktiško dydžio,
todėl užima nedaug vietos namuose ir yra lengvai perkeliamas į
skirtingas kambario vietas. Šis pufas yra geriausias komforto bei
atsipalaidavimo derinys kartu su sėdmaišiais Lounge arba Seat.
Taip pat Plus sėdmaišis dažnai naudojamas kaip pufas pasidėti
daiktams ar pasodinti netikėtai užsukusius svečius.

Rankų darbo

Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

14/15

// MODELIS IR AUDINYS: PLUS OX

Softbox

Pušku pušku Katalogas

Maloniam prisėdimui kasdien!

40 cm

65 cm

170 L

65 cm

Ilgis 65 cm
Aukštis 40 cm
Plotis 65 cm
Tūris 170 L
Rankų darbo

Softbox – kompaktiškas, patogus sėdmaišis, skirtas maloniam
prisėdimui kasdien. Rankų darbo pufas yra universalus, todėl
jį galima naudoti kaip pufą – atsisėsti, arba staliuką – daiktams
pasidėti. Dėl nedidelio aukščio ir prisitaikymo prie kūno formų,
šį sėdmaišį ypač mėgsta vaikai, kurie gali patogiai žaisti ar piešti. Taip pat jis dažnai naudojamas pasodinti netikėtai užsukusius
svečius, ar prisėsti aunantis batus. Softbox – stilingas pufas, kuris
tinka ir tėvams, ir vaikams.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

16/17

// MODELIS IR AUDINYS: SOFTBOX NORDIC

Game

Pušku pušku Katalogas

Laimingiems vaikams!

65 cm

75 cm

200 L

75 cm

Ilgis 75 cm
Aukštis 65 cm
Plotis 75 cm
Tūris 200 L
Rankų darbo

Game – rankų darbo sėdmaišis, skirtas įvairaus amžiaus vaikams.
Šis sėdmaišis pagamintas su papildoma rankena, todėl jį ypač patogu pernešti į skirtingas žaidimų vietas, bei papildoma kišenėle,
kurioje mažieji gali susidėti savo žaisliukus. Game – lengvas baldas vaikams be aštrių kampų, tad mažieji išvengs sužeidimų, o
viduje esančios granulės puikiai prisitaikys prie kūno formų. Šis
lengvas vaikiškas fotelis ypač populiarus žaidžiant stalo žaidimus,
piešiant ar žiūrint filmukus.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

18/19

// MODELIS IR AUDINYS: GAME NORDIC

Play

Pušku pušku Katalogas

Ir mažiems, ir dideliems!

85 cm

80 cm

250 L

80 cm

Ilgis 80 cm
Aukštis 85 cm
Plotis 80 cm
Tūris 250 L
Rankų darbo

Play – rankų darbo sėdmaišis, sukurtas ir vaikams, ir suaugusiems. Kompaktiško dydžio sėdmaišis pagamintas su papildoma rankena, todėl jį ypač patogu pernešti į skirtingas kambario vietas, o viduje esančios granulės prisitaiko prie kūno formų.
Minkštas fotelis Play dažnai naudojamas kaip reklamos priemonė
– spaudžiant ar siuvinėjant prekinių ženklų logotipus ant sėdmaišių. Šis lengvas baldas ypač mėgiamas jaunimo organizacijose
bei įmonių poilsio zonose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

20/21

// MODELIS IR AUDINYS: PLAY HOME, MINI HOME

22/23

Razz

Pušku pušku Katalogas

Ypatingam komfortui!

90 cm

125 cm

Ilgis 125 cm
Aukštis 90 cm
Plotis 110 cm
Tūris 340 L
Rankų darbo

Razz – trikampio formos sėdmaišis, skirtas pajusti ypatingą komfortą. Minkštas baldas sukurtas su atlošu nugarai atremti, o viduje
esančios granulės prisitaiko prie kūno formų, todėl jis ypač tinkamas patogiam drybsojimui. Šio rankų darbo sėdmaišio viršuje
prisiūta papildoma rankena, tad jį patogu pernešti į skirtingas
kambario vietas. Razz – ypatingai populiarus jaunuolių tarpe ir
dažnai naudojamas startuolių poilsio kambariuose bei neformaliuose susitikimuose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

24/25

// MODELIS IR AUDINYS: RAZZ QUILTED NORDIC

Tube

Pušku pušku Katalogas

Itališkas dizainas, lietuviška dvasia!

83 cm

112 cm

360 L

73 cm

Ilgis 112 cm
Aukštis 83 cm
Plotis 73 cm
Tūris 360 L
Rankų darbo

Tube – elipsinio vamzdžio formos sėdmaišis, kuris yra geriausia
alternatyva įprastai kėdei. Rankų darbo sėdmaišio medžiaga kirpta įstrižai ir sujungta, taip sukuriama stilinga geometrinė kompozicija. Šis baldas išsiskiria dviejų skirtingų spalvų deriniu, dėl kurio
jis tampa lengvai atpažįstamas ir malonus akims. Sėdmaišį Tube
galima naudoti tiek lauke, tiek viduje, nes fotelio gamybai naudojami tik specialiai atrinkti, tvirti audiniai. Tube – Italijoje sukurtas ir Lietuvoje pagamintas sėdmaišis, kuris taps ryškiu akcentu
kiekvienuose namuose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

26/27

// MODELIS IR AUDINYS: TUBE OX

Roll

Pušku pušku Katalogas

Ypač minkštam drybsojimui!

Roll 85

Aukštis 60 cm / 65 cm
Plotis 88 cm / 100 cm
Tūris 300 L / 400 L
Rankų darbo

Roll 100

Roll – spurgos formos sėdmaišis, skirtas ypač minkštam drybsojimui. Apvalūs rankų darbo sėdmaišiai sukurti dviejų dydžių: Roll
85 – mažesnis bei kompaktiškesnis, ir Roll 100 – tinkamesnis erdvesniems namams. Šie minkšti baldai sukurti su rankenomis, kad
būtų lengvai pernešami į skirtingas kambario vietas, todėl tinka
ir vaikams, ir suaugusiems. Sėdmaišyje esančios granulės puikiai prisitaiko prie kūno formų, taip žmogui suteikiant dar daugiau komforto. Roll – tobulas pasirinkimas, kai norisi tik drybsoti
ir nieko daugiau.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

28/29

// MODELIS IR AUDINYS: ROLL 100 NORDIC

Seat

Pušku pušku Katalogas

Patogus Visiems!

85 cm

100 cm

400 L

80 cm

Ilgis 100 cm
Aukštis 85 cm
Plotis 80 cm
Tūris 400 L
Rankų darbo

Seat – klasika tapęs fotelio formos sėdmaišis, kurio modelio dizainas yra užpatentuotas. Rankų darbo sėdmaišis sukurtas su patogiu atlošu nugarai bei galvai atremti, o viduje esančios granulės
prisitaiko prie kūno formų, todėl žmogus gali maloniai atsipalaiduoti. Šis minkštas baldas pritaikytas įvairiems poreikiams: patogu dirbti ar žaisti kompiuteriu, žiūrėti filmus, skaityti knygas.
Seat – universalus fotelis, todėl tinkamas naudoti namuose, sodybose, konferencijų kambariuose bei renginiuose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

30/31

// MODELIS IR AUDINYS: SEAT QUILTED OUTSIDE, SOFT TABLE 40 QUILTED OUTSIDE

Lounge

Pušku pušku Katalogas

Atpalaiduojančiam vakarui!

80 cm

130 cm

430 L

80 cm

Ilgis 130 cm
Aukštis 80 cm
Plotis 80 cm
Tūris 430 L

Lounge – fotelio formos sėdmaišis, skirtas patogiai atsipalaiduoti
po darbo dienos. Rankų darbo sėdmaišis sukurtas su atlošu bei
prailginta sėdimąja dalimi, todėl žmogus gali maloniai atremti nugarą ir galvą, ištiesti pavargusias kojas. Dėl šio gulto viduje esančių
granulių, prisitaikančių prie kūno formų, jį ypač mėgsta žindančios
mamos. Lounge – minkštas fotelis, kuris dažnai naudojamas įmonių
poilsio kambariuose ar namų terasose, kiemeliuose, sodybose.

Rankų darbo

Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.
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// MODELIS IR AUDINYS: LOUNGE EVOLVE

Razzmatazz

Pušku pušku Katalogas

Erdviems namams!

95 cm

160 cm

120 cm

Ilgis 160 cm
Aukštis 95 cm
Plotis 120 cm
Tūris 490 L
Rankų darbo

490 L

Razmatazz – trikampio formos sėdmaišis, skirtas erdviems
namams. Rankų darbo minkštas baldas sukurtas su prailginta
sėdimąja dalimi ir atlošu nugarai bei galvai, o granulės prisitaiko
prie kūno formų, todėl sėdmaišis tinka ypač aukštiems žmonėms.
Sėdmaišio viršuje prisiūta papildoma rankena, tad jį patogu pernešti į skirtingas kambario vietas. Razmatazz – patogus baldas,
dažnai naudojamas lauko terasose, verandose, kotedžuose, ar
loftuose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

34/35

// MODELIS IR AUDINYS: RAZZMATAZZ QUILTED NORDIC

Sunbed

Pušku pušku Katalogas

Patogiam gulėjimui!

80 cm

180 cm

600 L

80 cm

Ilgis 180 cm
Aukštis 80 cm
Plotis 80 cm
Tūris 600 L
Rankų darbo

Sunbed – paplūdimio gulto formos sėdmaišis, skirtas mėgstantiems gulėjimą prie baseino ar terasoje. Beveik dviejų metrų ilgio
rankų darbo sėdmaišis puikiai tiks aukštaūgiams bei mėgstantiems
saulės vonias žmonėms. Šis gultas sukurtas su patogiu atlošu nugarai atremti, o viduje esančios granulės prisitaiko prie kūno formų,
todėl žmogus gali maloniai atsipalaiduoti. Sunbed – patogus sėdmaišis, kuris dažnai naudojamas restoranų terasose, sodybose bei
viešbučių erdvėse prie vandens.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

36/37

// MODELIS IR AUDINYS: SUNBED OUTSIDE, SOFT TABLE 40 OUTSIDE

Sofa Seat

Pušku pušku Katalogas

Jaukiam sėdėjimui su draugais!

85 cm

100 cm

820 L

150 cm

Ilgis 100 cm
Aukštis 85 cm
Plotis 150 cm
Tūris 820 L
Rankų darbo

Sofa Seat – patogus sėdmaišis, kuris yra geriausia alternatyva
įprastoms sofoms. Rankų darbo sėdmaišio modelis primena standartinę sofą, tačiau atsisėdus, granulės prisitaiko prie kūno formos,
todėl ji tampa dar patogesnė, ją lengva pernešti ir ji telpa pro bet
kokias duris. Šiuo sėdmaišiu gali džiaugtis keli draugai ir šeimos
nariai vienu metu. Sofa Seat – universali sofa, todėl tinka ne tik
žiūrėti televizorių, bet ir jaukiam sėdėjimui prie židinio, skaitymui
bei darbui prie kompiuterio.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.
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// MODELIS IR AUDINYS: SOFA SEAT OX

MooG

Pušku pušku Katalogas

Karališkam poilsiui!

65 cm

95 cm

730 L

125 cm

Ilgis 95 cm
Aukštis 65 cm
Plotis 125 cm
Tūris 730 L
Rankų darbo

MooG – krėslo formos sėdmaišis, sukurtas karališkam poilsiui.
Rankų darbo sėdmaišis iš pirmo žvilgsnio primena stabilų sostą,
tačiau atsisėdus, viduje esančios polistirolo granulės prisitaiko prie
žmogaus kūno formų, todėl jis tampa dar patogesnis. Modernios
ir solidžios formos krėslas puikiai tiks tiems, kurie savo interjere
nori suderinti klasiką ir šiuolaikiškumą. MooG – sėdmaišis, kuris
sukuria masyvaus baldo įspūdį, todėl geriausia jį naudoti erdviuose
namuose ar biuruose.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.
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// MODELIS IR AUDINYS: MOOG OX, SOFT TABLE 40 OX

Sofa Lounge

Pušku pušku Katalogas

Poilsiui dviem!

85 cm

130 cm

1000 L

150 cm

Ilgis 130 cm
Aukštis 85 cm
Plotis 150 cm
Tūris 1000 L

Sofa Lounge – sofos formos sėdmaišis, skirtas maloniam poilsiui
dviese. Rankų darbo minkštas baldas sukurtas su atlošu nugarai
bei prailginta sėdimąja dalimi, tad patogu atsiremti ir ištiesti kojas. Šis sėdmaišis prisitaiko prie žmogaus kūno formų, o išorinį
užvalkalą galima nuvilkti bei išvalyti, todėl tai yra puiki alternatyva standartinėms sofoms. Sofa Lounge – puikus pasirinkimas turintiems daugiau erdvės namuose, sodybose ar biuruose.

Rankų darbo

Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.
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// MODELIS IR AUDINYS: SOFA LOUNGE QUILTED OUTSIDE

Sofa MooG

Pušku pušku Katalogas

Karališkam poilsiui dviem!

65 cm

100 cm

1060 L

195 cm

Ilgis 100 cm
Aukštis 65 cm
Plotis 195 cm
Tūris 1060 L
Rankų darbo

Sofa MooG – sofos formos sėdmaišis, sukurtas karališkam poilsiui
dviem. Rankų darbo sofa yra geriausia alternatyva įprastoms sofoms, nes dėl viduje esančių polistirolo granulių telpa pro bet kurias
duris, o svarbiausia – prisitaiko prie žmogaus kūno formų. Šis baldas
tinkamas tiek klasikiniame, tiek moderniame interjere, o dažniausiai naudojamas erdviuose namuose bei dideliuose biuruose. Sofa
MooG – solidus ir patogus sėdmaišis, skirtas mėgstantiems nestandartinius baldus.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

44/45

// MODELIS IR AUDINYS: SOFA MOOG HOME, SOFT TABLE 60 HOME

Soft Table

Pušku pušku Katalogas

Pasėdėti ir daiktams pasidėti!

Soft Table 40

Ilgis 45 cm / 65 cm
Aukštis 40 cm / 40 cm
Plotis 45 cm / 65 cm
Tūris 85 L / 170 L
Rankų darbo

Soft Table 60

Soft Table – komplektas, sudarytas iš rankų darbo sėdmaišio ir
papildomo stalviršio, kuris sukurtas pasėdėti ir daiktams pasidėti.
Dviejų dydžių padėkliukai Top 40 ir Top 60 yra baltai nudažytos,
100 % klijuotos faneros plokštės, įrėmintos natūralaus medžio
krašteliuose, kurios dedamos ant sėdmaišių UP! arba Softbox. Šie
kompaktiško dydžio pufai dažnai naudojami pasodinti netikėtai
užsukusius svečius, prisėsti aunantis batus ar ištiesti pavargusias
kojas. Komplektuojant sėdmaišius kartu su stalviršiais, Soft Table
gali būti papildomai naudojami kaip staliukas: pasidėti nešiojamą
kompiuterį, knygą ar kavos puodelį.
Platesnę audinių ir spalvų charakteristiką rasite 52 psl.

46/47

// MODELIS IR AUDINYS: SOFT TABLE 60 QUILTED OUTSIDE

Pušku pušku Katalogas

01

02

03

Doggy / Kitty Bed – gulto formos sėdmaišis, sukurtas keturkojui žmogaus draugui. Rankų darbo sėdmaišį ras kiekvienas šuniuko ir kačiuko šeimininkas, nes galima rinktis iš skirtingų dydžių gultų (S, L,
XL), įvairių medžiagų bei spalvų. Dėl plataus pasirinkimo, gultą galima priderinti ne tik pagal gyvūno
veislę, plauko spalvą, bet ir pagal savo namų interjerą. Doggy / Kitty Bed – baldas, kuris prisitaiko
prie augintinių dydžio ir formos, todėl tai yra geriausia dovana savo keturkojams.

Kitty Bed (Ilgis: 65 cm, aukštis: 18 cm, plotis: 47 cm, tūris: 45 L)
Doggy Bed S (Ilgis: 73 cm, aukštis: 18 cm, plotis: 60 cm, tūris: 70 L)
Doggy Bed L (lIlgis: 100 cm, aukštis: 18 cm, plotis: 70 cm, tūris: 130 L)
Doggy Bed XL (Ilgis: 120 cm, aukštis: 18 cm, plotis: 85 cm, tūris: 210 L)
48/49

// MODELIS IR AUDINYS: DOGGY BED S, XL OX

Pušku pušku Katalogas

K O M P L E K T A I

50/51

Komplektas
Joyful
1 vnt. Play
2 vnt. Mini

Komplektas
Positive
1 vnt. Razz
2 vnt. Mini

Komplektas
Lucky
2 vnt. Seat
1 vnt. Soft Table 60

Komplektas
Pleasant
2 vnt. Seat
2 vnt. Mini

Komplektas
Restful
2 vnt. Lounge
1 vnt. Soft Table 60

Komplektas
Happy
1 vnt. Sofa Seat
2 vnt. Seat
1 vnt. Soft Table 60

Komplektas
Cheerful
1 vnt. Sofa Lounge
2 vnt. Seat
1 vnt. Soft Table 60

Komplektas
Dreamy
1 vnt. Sofa Moog
2 vnt. Moog
1 vnt. Soft Table 60

Audiniai

Audinys Home – Jaukus ir stabilus!

Platus spalvų ir medžiagų pasirinkimas leidžia išsirinkti tinkamiausią Pušku pušku sėdmaišį. Mūsų
specialistai atidžiai atrenka audinius pagal keliamus techninius reikalavimus, kad būtų užtikrinama
aukščiausia kokybė. Kiekviena medžiaga turi savo unikalias savybes: vienos puikiai tinkamos poilsiui
viduje, kitos yra nepakeičiamos naudojimui lauke. Išsirink labiausiai sau tinkamą variantą!

Home yra minkštas audinys, skirtas jaukiam ir pastelinių spalvų
kambariui, kur tyla ir ramybė leidžia lengvai ir greitai atsipalaiduoti. Šis pralaidus orui baldinis gobelenas tinka žmonėms, kurie ieško
žemės atspalvių namų baldų, kuriuos galės priderinti prie bet kokio,
net ir ryškiausio interjero. Nesirūpinkite, jei pastebėsite dėmelę, paprasčiausiai nuvilkite išorinį maišą ir išskalbkite jį skalbimo mašinoje.

Audinys OX – Jaunatviškas ir spalvingas!

100 % Poliesteris, padengtas PVC danga

100 % poliesteris
Svoris: 305 g / m²
Atsparumas dilimui: 100 000 (Martindale’o testas)
Skalbiamas

18-19p.

OX – tai ryškus ir didelį spalvų pasirinkimą turintis audinys, ypač
tinkantis jaunimui ar ryškesnes interjero spalvas mėgstantiems
žmonėms. Visi nori būti „jaunatviškai spalvingi!”, todėl tai yra
pouliariausias mūsų audinys. Įmonės vertina šią medžiagą, nes
ant jos galima siuvinėti ar spausti prekinių ženklų logotipus, ar kitus vaizdus. Šis audinys yra nepralaidus vandeniui, stiprus, todėl
sėdmaišiai pagaminti iš jos tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke.
OX – praktiška medžiaga, nes yra lengvai valoma bei skalbiama
skalbimo mašinoje.

Pralaidus orui

01

02

03

04

05

Svoris: 380 g / m²
01. Ivory, 02. Cacao, 03. Light Grey, 04. Dark Grey, 05. Dark Cinnamon.

Atsparumas dilimui: 60 000 (Martindale’o testas)
Nepralaidus vandeniui

18-19p.

Skalbiamas
Valomas
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01

02
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04

05
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07

08
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14

15

16

17

18

19
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01. Fresh, 02. Turquoise, 03. Chocolate, 04. Blue, 05. Green, 06. Purple, 07. Red,
08. White Grey, 09. Lime, 10. Yellow, 11. Orange, 12. Khaki, 13. Kiwi, 14. Navy,
15. Burgundy, 16. Black, 17. Beige, 18. Pumpkin, 19. Grey.

Audinys Nordic – Skandinaviškas ir stilingas!

Audinys Quilted Nordic – Minkštas ir Modernus!

Nordic yra ypatingai minkšta ir maloni prisilietimui medžiaga. Šis
audinys yra pralaidus orui baldinis gobelenas, turintis platų spalvų
pasirinkimą, nuo pastelinių spalvų iki ryškesnių. Sujungiant skandinaviškus atspalvius ir audinio minkštumą suprasite, kad šis audinys
yra tinkamiausias pasirinkimas Jūsų namų stiliui!

Quilted Nordic yra gaminamas iš mūsų Nordic medžiagos, papildomai iš vidinės pusės prisiuvant minkštą sintepono sluoksnį. Tuomet
audeklas yra dygsiuojamas, todėl audinys tampa ypač minkštas ir solidus, o sėdmaišis tvirčiau palaiko savo formą. Taip gimsta modernūs ir
klasiški sėdmaišiai, kurie tinka jaukiems žiemos vakarams ir saulėtiems
vasaros rytams!

100 % poliesteris
Svoris: 330 g / m²
Atsparumas trinčiai: 100 000 (Martindale’o testas)
Skalbiamas
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01
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01. Beige, 02. Burgundy, 03. Chocolate, 04. Concrete, 05. Grey, 06. Latte, 07. Lime,
08. Navy, 09. Pumpkin, 10. Red, 11. Silver, 12. Turquoise, 13. Violet.

54/55

18-19p.

18-19p.

Pralaidus orui

01. Concrete, 02. Chocolate, 03. Red, 04. Lime, 05. Burgundy, 06. Grey, 07. Turquoise,
08. Navy.

Audinys Outside – Patvarus tiek laukui, tiek ir vidui!

Audinys Quilted Outside – Klasiškas ir solidus!

Outside – tai tvirta ir patvari dirbtinė oda, tinkama naudoti tiek
lauke, tiek viduje! Outside yra labai praktiška medžiaga: ją paprasta prižiūrėti, nes susikaupusias dulkes ar purvą galima lengvai nuvalyti šlapia šluoste. Ant Outside audinio galima išgauti
ypač ryškių spalvų ir aukštos kokybės spaudos vaizdus, todėl jį
itin rekomenduojame kompanijoms, norinčioms reklamuoti savo
prekinius ženklus. Dirbtinės odos sėdmaišiai dažnai naudojami
įmonių lauko renginiuose, poilsio zonose, ir gyvenamųjų namų
balkonuose, terasose bei sodybose. Tad naudokite šio audinio
sėdmaišius bet kur ir bet kada!

Quilted Outside yra gaminamas iš mūsų Outside medžiagos,
tačiau iš vidinės pusės papildomai yra prisiuvamas minkštas sintepono sluoksnis ir po to dygsiuojamas audeklas, todėl audinys
tampa ypač minkštas, o sėdmaišis tvirčiau išlaiko savo formą. Šie
klasikinio stiliaus sėdmaišiai yra puikus pasirinkimas žmonėms,
kurie ieško solidžiai atrodančių baldų.
2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris
Svoris: 915 g / m²
Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale’o testas)

2 % PU danga, 83 % PVC danga, 15 % poliesteris
Sinteponas 100 % poliesteris
Svoris: 600 g / m²
Atsparus vandeniui

18-19p.

Atsparumas trinčiai: 120 000 (Martindale’o testas)

18-19p.

Pralaidus orui
Valomas

01

02

11

12

03

04

05

06

07

08

09

10

01. White, 02. Beige, 03. Orange, 04. Yellow, 05. Dark Blue, 06. Green, 07. Red,
08. Black, 09. Blue, 10. Brown, 11. Dark Red, 12. Grey.
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Valomas

01

02

03

04

05

01. White, 02. Dark Red, 03. Brown, 04. Beige, 05. Black.

Audinys Bling Propeller – Ryškus ir žaismingas!

Audinys Deluxe – Išskirtinis ir prabangus!

Bling Propeller – ryškus ir išskirtinis audinys, kurio spalvos atkreipia dėmesį. Ši medžiaga dygsniuojama pridedant sintepono
sluoksnį iš vidinės pusės, todėl ji tampa ypač minkšta, o sėdmaišai, pagaminti iš šio audinio tvirčiau palaiko savo formą. Taip
pat jis yra lengvai prižiūrimas: atsiradusias dėmes galima valyti
arba skalbti skalbimo mašinoje. Bling Propeller audinys taps
ryškiu akcentu Jūsų namuose!

Deluxe – tai audinys tinkantis išskirtiniam bei aristokratiškam
namų interjerui. Ši medžiaga turi tris klasikines spalvas, kurios
puikiai tinka elegantiškuose interjeruose. Tai gali būti puikus akcentas modernaus dizaino svetainėje, ypač jeigu norite sukurti
eklektišką interjerą.
100 % poliesteris
Svoris: 233 g / m²

Sudėtis: 100 % poliesteris

Atsparumas trinčiai: 22 000 (Martindale’o testas)

Svoris: 215 g / m²

Skalbiamas

18-19p.

Sinteponas: 100 % poliesteris
Flizelinas: 15 g / m

18-19p.

Skalbiamas

Pralaidus orui

01

02

03

Valomas
01. Black, 02. Platinum, 03. Sand.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01. Beige, 02. Blue, 03. Brown, 04. Gold, 05. Green, 06. Grey, 07. Olive,
08. Purple, 09. Red, 10. Turquoise.
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Audinys Evolve – Saugus ir praktiškas!

Audinys Wool – Natūralus ir elegantiškas!

Evolve – dirbtinė oda, puikiai tinka tiek namuose, tiek lauke! Tai
UV spinduliams atspari medžiaga, todėl taip greitai nenublunka
saulėje. Taip pat atspari šalčiui iki -30 laipsnių, todėl galima naudoti ir šaltuoju metų laiku. Puikiai tinka terasose ar paplūdimyje,
nes Evolve nepralaidus skysčiams bei atsparus sūriam vandeniui
ir prakaitui. Ši dirbtinė oda yra ypač saugi: be kenksmingų aplinkai
medžiagų ir nedegi (sertifikuota). Tiesiog tobulas pasirinkimas
mėgstantiems praktiškumą ir saugumą!

Wool – natūralus vilnos audinys, ypač tinkamas naudoti šaltuoju
metų laiku. Šio audinio sėdmaišių linija yra puikus pasirinkimas
tiems, kurie mėgsta elegancijos ir jaukumo derinį. Vilnos audinys
prisitaiko prie žmogaus temperatūros pokyčių, todėl besiilsintis
žmogus nesukaista, tačiau ir nesušąla. Taip pat lengvai kutenantys
vilnos plaukeliai gerina kraujotaką. Wool yra geriausias pasirinkimas
kai norisi sušilti ir prisiminti vasaros spalvas!
Sudėtis: 70 % vilna, 25 % poliesteris, 5 % kitos medžiagos

Dirbtinė oda (86 % PVC, 14 % PES/ CO)
Svoris: 400 g / m²
Svoris: 650 g / m²
Spalvos atsparumas šviesai: 6/ 8
Atsparumas trinčiai: 50 000 ciklų
Nedegus: sertifikuota EN 1021 – 1&2
Be sintetinių AZO dažiklių
Atsparumas dilimui: 150 000 ciklų (Martindale’o testas)
Nedegi – sertifikuota DIN EN 1021 part 1+2
Pralaidus orui

18-19p.

Nepralaidi vandeniui
Nedirgli
Atspari sūriam vandeniui

Priežiūra: cheminis valymas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Atspari šalčiui ( - 30)
01. Antracit, 02. Ebony, 03. Marine, 04. Green, 05. Light Grey, 06. Soft Blue,
07. Beige, 08. Light Brown, 09. Orange Mel, 10. Red.

Atspari prakaitui

18-19p.

Atspari UV spinduliams
Lengvai valoma

01

02

03

04

05

06

07

08

01. Beige, 02. Chocolate, 03. Lime, 04. Pink, 05. Orange, 06. Red,
07. Grey, 08. Blue.
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Bendra
Informacija
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Išorinis ir vidinis

Sėdmaišių užpildas

Pušku pušku Katalogas

Visi Pušku pušku sėdmaišiai yra sudaryti iš dviejų dalių:
1. vidinio maišo, į kurį pilamas sėdmaišių užpildas – polistirolo granulės.
Vidinis sėdmaišio maišas siuvamas iš elastingos tekstilės, kad sėdmaišio
viduje esantys burbuliukai galėtų lengvai prisitaikyti prie išorinio užvalkalo formos ir užpildytų visas sėdmaišio ertmes.
2. išorinio užvalkalo, kurį galima nuvilkti, išskalbti ar išvalyti – priklausomai nuo audinio, iš kurio jis pagamintas.
Sėdmaišių gamybai naudojami tik specialiai atrinkti, tvirti audiniai, patikrinti Martindale audinių testu.
Užtrauktukai

Sėdmaišių išoriniuose ir vidiniuose maišuose naudojami tvirti, stambių
„dantukų“ užtrauktukai, leidžiantys reguliuoti užpildo kiekį, nuo kurio
priklauso sėdmaišio minkštumas. Užtrauktukų spynelės paslepiamos
po audiniu, taip apsaugant namų grindinį.

01

02

// IŠORINIS UŽTRAUKTUKAS
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// VIDINIS UŽTRAUKTUKAS

Sėdmaišių užpildui naudojamos polistirolo granulės,
kurios laikui bėgant turi natūralią savybę susisėdėti. Pušku pušku sėdmaišių užpildui naudojamos
ilgaamžiškesnės, didesnio tankio granulės. Siekiant
išvengti gaisro židinio, sėdmaišiuose naudojamos
nedegios granulės, sertifikuotos pagal DIN 4102.
Pakavimas

Sėdmaišiai pakuojami dviem būdais, pagal kliento
pageidavimą: į du storus, stiprius, perdirbto polietileno maišus
arba į kartono dėžę, prieš tai gaminį įvelkant į apsauginį polietileno maišą.

V I S K A S

A P I E

K O K Y B Ę

Sėdmaišių siūlai ir detalės

Pušku pušku Katalogas

Sėdmaišiai siuvami dviguba siūle, armuotais (padidinto tvirtumo) siūlais. Sėdmaišių detalės yra kerpamos pusiau automatiniu būdu. Tai leidžia išvengti gaminio matmenų nuokrypio, bei
gaminių su defektais. Visų medžiaginių detalių (kirpinių), naudojamų sėdmaišių gamyboje, kraštai apsiuvami siūlais, taip saugant
audinį nuo irimo ir užtikrinant gaminio kokybę.

66/67

Sėdmaišiuose naudojamos minkštos,
austos Pušku pušku etiketės

Spauda

Pušku pušku Katalogas

Papildoma mūsų teikiama paslauga – spauda ant sėdmaišių. Jūs turite galimybę pasirinkti dalinę
arba pilną spaudą ant sėdmaišio. Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojame OX ir Outside
audinius. Spausdinant ant OX audinio naudojama speciali sublimacijos technologija. Spauda ant
Outside audinio yra daroma naudojant UV spaudos technologiją. Kadangi šios technologijos pritaikytos medžiagų ypatybėms, galutinis rezultatas būna geriausios kokybės ir atitinka klientų lūkesčius.
Pušku pušku rankų darbo sėdmaišiai gali būti apipavidalinti pagal kiekvieno pageidavimus.
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01

02

Sėdmaišis Mini

Sėdmaišiai Seat ir Soft Table 60

03

Sėdmaišis Up!

// MODELIS IR AUDINYS: SEAT OUTSIDE

Siuvinėjimas

Pušku pušku Katalogas

Pušku pušku siūlo ne tik spaudos, bet ir siuvinėjimo ant sėdmaišių paslaugą. Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojame OX ir Outside audinius. Ant sėdmaišio galima išsiuvinėti įmonių ar
prekinių ženklų logotipus, pavadinimus, vaikų ar kolegų vardus, atsižvelgiant į klientų pageidavimus.
Logotipai gali būti nuo 5 cm iki 50 cm ar net didesni, tad tereikia pateikti savo užsakymą ir palikti visą
likusį darbą mums!

01

Sėdmaišiai Play, Mini
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02

Sėdmaišis Seat

03

Sėdmaišis Seat

Kontaktai:
www.puskupusku.lt
noriu@puskupusku.lt
+370 620 95094

