
 

Opis modelu:
konštrukcia
sedenie
opretie
nožičky
vankúše
viacfarebnosť

Typ: 3-sed ľavý, 
otoman pravý

3-sed pravý, 
otoman ľavý

3-sed ľavý, 
otoman s opretím 

pravý
3-sed pravý, 

otoman s opretím 
ľavý

otoman ľavý, 3-
sed, otoman s 
opretím pravý

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

šírka/výška/hĺbka v cm 280 / 88 / 178 280 / 88 / 178 271 / 88 / 216 271 / 88 / 216 341 / 88 / 216 341 / 88 / 216
hĺbka sedenia v cm 60 60 60 60 60 60
výška sedenia v cm 45 45 45 45 45 45
rozmer spania v cm 127 x 215 127 x 215 127 x 193 127 x 193 127 x 266 127 x 266
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 786 786 806 806 1 196 1 196
Trend C 824 824 846 846 1 254 1 254
Trend D 842 842 866 866 1 282 1 282

Funkcie
rozklad - Typ 0011 160 160 160 160 160 160
poloh.podrúčka* - Typ 0073 100 100 50 50 50 50
Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).

***) Kontrastné prešitie: iba v prípade textílií Antik (šitie v béžovej) a Inari Schwarz textílie (svetlosivá šitie)
      Šitie v prípade iných látok vo farbe vybranej tkaniny

*) Pohyblivá opierka rúk v pohovke s jednou opierkou a otomane. 2-miestna pohovka, 3-miestna obojstranne.
**) V objednávke je nutné špecifikovať druh nôh

tkanina 1: Telo / tkanina 2: lakťová opierka,sedenie a opretie

gumové pásy, polyuretánovej peny; všetky prvky z pôvodnej tkaniny
za príplatok v rozmeroch 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50 a 75 x 25 cm
štandard: guľatý chróm / voliteľne tkanina Antik: drevený obdĺžnikový vo farbe alebo čiernej Antik **

STE3041 CU

moderná rohovásedačka, voliteľná s funkciou spánku a funkciou pohyblivej lakťovej opierky
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista, polyuretánová pena, bavlna



 

Opis modelu:
konštrukcia
sedenie
opretie
nožičky
vankúše
viacfarebnosť
Platzierungsvorschlag:

Typ: taburetka taburetka s 
odkladom 2-sed 3-sed

rozmery/typové číslo 6030 6048 2200 3200
šírka/výška/hĺbka v cm 101 / 45 / 67 101 / 45 / 67 176 / 88 / 100 206 / 88 / 100
hĺbka sedenia v cm 60 60 60 60
výška sedenia v cm 45 45 45 45
rozmer spania v cm
počet miest na sedenie 1,0 1,0 2,0 3,0
kolekcia látok € n/n € n/n € n/n € n/n
 
Basic 116 122 406 444
Trend C 122 128 428 468
Trend D 124 132 438 478

Funkcie
rozklad - Typ 0011
pohyblivá lakťová opierka* - Typ 0073 100 100
Základom pre výpočet ceny je vyššia cena skupina (napr. V prípade kombinácie C / D, cenu skupiny D).
*) Pohyblivá opierka rúk v pohovke s jednou opierkou a otomane. 2-miestna pohovka, 3-miestna obojstranne.
**) V objednávke je nutné špecifikovať druh nôh
***) Kontrastné prešitie: iba v prípade textílií Antik (šitie v béžovej) a Inari Schwarz textílie (svetlosivá šitie)
      Šitie v prípade iných látok vo farbe vybranej tkaniny

tkanina 1: Telo / tkanina 2: lakťová opierka,sedenie a opretie

gumové pásy, polyuretánovej peny; všetky prvky z pôvodnej tkaniny
za príplatok v rozmeroch 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50 a 75 x 25 cm
štandard: guľatý chróm / voliteľne tkanina Antik: drevený obdĺžnikový vo farbe alebo čiernej Antik **

moderná rohovásedačka, voliteľná s funkciou spánku a funkciou pohyblivej lakťovej opierky
masívne drevené lamely, drevotrieska
pružina falista, polyuretánová pena, bavlna


