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Váš prodejce:

R O K Y
záruka

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických
dat, konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazné a vztahují se k termínu tiskové uzávěrky.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Všechny použité materiály splňují přísné normy pro
výrobu čalouněných výrobků.
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daidalos
DÍLY, SESTAVY a doplňky (v měřítku 1:100)

CHARAKTERISTIKA MODELU
Moderní sedací soupravu Daidalos podtrhuje jednoduchý pravidelný design, který je doplněn
o efektní prošití sedáku do tvaru kára. Velice příjemné a praktické je doplnění o opěrky hlavy, které
si můžete zvolit podle Vašeho přání a pohodlí. Variabilita jednotlivých modulů a možnost výběru
mezi dvěma šířemi područky Vám dává šanci přizpůsobit sedací soupravu danému prostoru. Díky
jednoduchému závěsnému kování je spojení jednotlivých dílů velmi snadné.

VYBRANÉ SESTAVY:

14.P

Konstrukce

DÍLY:
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05.P

OPĚRKY HLAVY:
Zvolte díl a určete pozici opěrky hlavy na dílu.
Možnosti umístění opěrky na dílech jsou vidět na níže uvedených nákresech.
POZOR! Na vyrobeném dílu již nelze pozici opěrky hlavy měnit!
Příklady správně sestaveného objednacího kódu dílu s opěrkami:
03.OPH55 12.OPH55.D 08.L.OPH55.ABC 13.P.OPH55.E 13.L.OPH55.D
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15.L

05.L

01 - křeslo bez
područek
70/88/v.78

02 - křeslo
s područkou
(P/L) 86 (95*)/88/v.78

03 - křeslo
s područkami
102 (120*)/88/v.78

12 - rohové křeslo
86/86/v.78
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03

OPH55 opěrka hlavy / šíře 55 cm
u dílů: 01, 02, 03, 14, 15, 16

D
(P/L) 242 (251*)/242 (251*)/v.78

B
(P/L) 312 (321*)/209/v.78
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07

01.	Potahový materiál
02.	Polyesterové rouno
03.	Odlehčená studená
PUR pěna Duren
04. Závěsné kování
05.	Pružinové vlnovce
06.	Spirálové bonelové
pružiny
07.	Pojená pěna
08.	PUR pěna DUREN
09.	Dřevěná kostra

04 - 2-křeslo bez područek
140/88/v.78
12

15.L

21.P

hloubka sedáku
výška

výška
područky

výška
s opěrkou
hlavy
výška sedáku

B

A

C

B

05.P

M
(P/L) 209/242 (251*)/v.78

05.P
úzká
područka

A

06 - 2-křeslo s područkami
172 (190*)/88/v.78

15.L

07 - 3-křeslo
bez područek
210/88/v.78

O
(P/L) 281(290*)/182/v.78
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05.P

08 - 3-křeslo
s područkou
(P/L) 226 (235*)/88/v.78

09 - 3-křeslo
s područkami
242 (260*)/88/v.78

E
D

ROZMĚRY
široká
područka

05 - 2-křeslo s područkou
(P/L) 156 (165*)/88/v.78

14.L

13 - rohové křeslo
koncové
(P/L) 139/86/v.78

15 - koncový element
(P/L) 123/88/v.78

OPH55 (A/B) opěrka hlavy krajní / šíře 55 cm
pro díly: 04, 05, 06, 07, 08, 09

OPH55 (C) opěrka hlavy středová / šíře 55 cm
pro díly: 07, 08, 09

OPH55 (D/E) opěrka hlavy rohová / šíře 55 cm
pro díly: 12, 13

OPH80 opěrka hlavy / šíře 80 cm
pro díly: 21

16 - koncový element
s područkou
(P/L) 139 (148*)/88/v.78

02.L
I
(P/L) 242 (251*)/172 (181*)/v.78

J
(P/L) 242 (260*)/142/v.78

šířka / hloubka / výška dílu
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů: ± 25 mm
(P/L) - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci.
Znázorněné díly jsou P (pravé)

výška
výška s opěrkou hlavy
hloubka sedáku
výška sedáku

78 cm
98 cm
60 cm
40 cm

šířka područky
výška područky

25 cm široká područka
16 cm úzká područka
53 cm

14** - lůžko
s područkou
(P/L) 86 (95*)/142/v.78
05.P

21** - element XL
(P/L) 125/182/v.78

20 - taburet
120x70cm
120/70/v.40

18 - taburet
70x57cm
70/57/v.40

19 - taburet
50x50cm
50/50/v.40

*) uvedené rozměry jsou platné pro provedení dílu se širšími područkami.
**) sokl a sedák - odlišné spojení
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13.L

L
K
(P/L) 242 (251*)/136/v.78

03

03

DOPLŇKY:

DOPORUČENÉ PODNOŽÍ
*) uvedené rozměry jsou platné pro provedení sestavy se širšími područkami.

(P/L) - označení sestav, u kterých
lze volit stranovou orientaci.
Znázorněné sestavy jsou P (pravé)
HO6 - mat

KU7 - lesk
KU6 - mat

RD/a - třešeň
RD/b - olše
RD/e - ořech
RD/d - wengé

šířka / hloubka / výška dílu
Tolerance rozměrů uvedených
u jednotlivých dílů: ± 25 mm

23 - otočné
křeslo
75/84/v.83

K04 - odkládací
stolek
40/40/v.60 cm

51 - univerzální
taburet kruhový
(Ø 100, plast, kluzáky)

50 - taburet
kostka 35x35
35/35/v.45

L - polštář 60 x 60 cm
M - polštář 50 x 50 cm
S - polštář 40 x 40 cm

T - polštář 60 x 35 cm
U - polštář 50 x 30 cm

D02 - nerezový
tác (široká
područka)
25/40/v.8

D03 - nerezový
tác (úzká područka)
16/40/v.8

D04 - nerezový
tác k dílům 18, 20
71/40/v.8

