
KT1 - Broušená nerez
výška 4 cm

07 (P/L)- 2-Křeslo
s područkou
153/110/v.85-95

06 - 2-Křeslo
bez područek
130/110/v.85-95

03 (P/L) - Křeslo
s područkou
88/110/v.85-95

12 - rohové křeslo
LEVÉ
110/130/v.85-95

12 - rohové křeslo
PRAVÉ
110/130/v.85-95

08 - 2-křeslo
s područkami
176/110/v.85-95

09 - 2,5křeslo
bez područek
160/110/v.85-95

10 (P/L) - 2,5křeslo
s područkou
183/110/v.85-95

11 - 2,5křeslo
s područkami
206/110/v.85-95

05 (P/L) - 1,5křeslo
s područkou
103/110/v.85-95

04 - 1,5křeslo
bez područek
80/110/v.85-95

02 - 1,5-křeslo
s područkami
š. 13cm
106/110/v.85-95

01 - Křeslo
s područkami
š. 13cm
91/110/v.85-95

13 (P/L) - koncový
element
120/110/v.85-95

14 (P/L) - lůžko 
s područkou
118/190/v.85-95

15 (P/L) - 
element XL
130/200/v.85-95

16 - taburet 80
80/60/v.42

17 - taburet 130
130/60/v.42

50 - vyjížděcí sedák
vysunutí o 20cm
k dílům: 06, 07, 08

51 - vyjížděcí sedák
vysunutí o 20cm
k dílům: 09, 10, 11

52 - rozklad
k dílům: 06, 07, 08
ložná plocha:
123/200/v.42

53 - rozklad
k dílům: 09, 10, 11
ložná plocha:
153/200/v.42

výška
područky

výška
celková

výška

výška sedáku

područka hloubka sedáku

výška šířka područky 23 cm

42 cm
123/153 cm

53 cmvýška područky
výška ložné plochy

výška
ložné

plochy

šířka ložné plochy

šířka ložné plochy

celková výška
hloubka sedáku
výška sedáku
hloubka ložné plochy

hloubka ložné plochy

hloubka rozlož. dílu

hloubka rozloženého dílu

86 cm
98 cm
61 cm
42 cm
205 cm
246 cm

KH5 - roušená nerez
výška 4 cm

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazní a vztahují se k termínu tiskové uzávěrky.

Výrobce si vyžaduje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy
pro výrobu čalouněných výrobků.
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