
Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
viacfarebnosť
ozdobné vankúše

Typ: 3-sed ľavý, 
otoman pravý

3-sed pravý, 
otoman ľavý

3-sed ľavý, 
otoman pravý

3-sed pravý, 
otoman ľavý

otoman ľavý, 3-
sed, otoman s 
opretím pravý

otoman pravý, 3-
sed, otoman s 
opretím ľavýrozmery/typové číslo 7580 7480 7500 7400 5933 5934

šírka/výška/hĺbka v cm 268 / 76 / 173 268 / 76 / 173 269 / 76 / 231 269 / 76 / 231 344 / 76 / 231 344 / 76 / 231
hĺbka sedenia v cm 62 62 62 62 62 62
výška sedenia v cm 42 42 42 42 42 42
rozmer spania v cm 208 x 130 208 x 130 208 x 130 208 x 130 270 x 130 270 x 130
počet miest na sedenie 5,0 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n € n/n
 
Basic 688 688 750 750 1006 1006
Trend C 716 716 788 788 1058 1058
Trend D 734 734 808 808 1080 1082

 
Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160 160 160 160
 

pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna

model k dispozícii iba v jednofarebnej kombinacií s kontrastným prešívaním *
pásy, polyuretánové peny, bavlna; všetky prvky z pôvodnej tkaniny
kovové, chrómové
za príplatok v rozmeroch 40x40 a 45x45 cm

STE3036 BOG

moderná rohová sedačka, voliteľná s rozkladom
masívne drevené lamely, drevotrieska

*)Kontrastné prešitie: iba v prípade textílií Antik (šitie v béžovej) a textílie Inari schwarz (sivá farba)
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Opis:
konštrukcia
sedenie
opretie
nohy
viacfarebnosť
ozdobné vankúše

Typ: kreslo taburetka vankúš

rozmery/typové číslo 1200 6030 0080
šírka/výška/hĺbka v cm 87 / 76 / 105 109 / 42 / 73 75 x 25
hĺbka sedenia v cm 62 73
výška sedenia v cm 42 42
rozmer spania v cm
počet miest na sedenie 1,0 1,0 0,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n
 
Basic 198 144 24
Trend C 204 152 28
Trend D 208 154 30

 

pružina falista pokrytá vrstvou plsti, polyuretánovej peny, bavlna

model k dispozícii iba v jednofarebnej kombinacií s kontrastným prešívaním *
pásy, polyuretánové peny, bavlna; všetky prvky z pôvodnej tkaniny
kovové, chrómové
za príplatok v rozmeroch 40x40 a 45x45 cm

moderná rohová sedačka, voliteľná s rozkladom
masívne drevené lamely, drevotrieska
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