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ROZMĚRY:

SESTAVY:

-1-

A (P/L)
312-347 × 312-347/ v. 100            

B (P/L)
297-327 × 260-290/ v. 100

C (P/L)
297-327 × 260-290/ v. 100

výška

výška sedáku

výška
područky

šířka

celková hloubka

područky hloubka 
sedáku
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 13.P

 13.L

 17.

D (P/L)
312-342 × 232-262/ v. 100            

 13.P

 11.L

 17.  17.

 08.P  15.L

 05.L

F (P/L)
320 × 197-227/ v. 100

30.L

 13.P

 18.L

 16.

 10.

E (P/L)
312-342 × 275-305/ v. 100

 13.P  13.P

 18.L

 10.

Sedací souprava s polohovacími opěráky, které lze nastavovat 
ve dvou úrovních až do pololehu. Tyto opěráky lze objednat
také pevné, nepolohovací.

Fénix má na výběr dvě možnosti výplňových materiálů:
1. kombinace vysoceobjemové a odlehčené 
PUR pěny na pružinových vlnovcích

2. kombinace přírodního peří v kazetovém 
polštáři a vysoceobjemové pěny na pružinových
vlnovcích

 17.

Výšky u jednotlivých dílů  jsou uvedeny s podnožím  F01.



DÍLY:

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé). 
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm.
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POLSTRIN DESIGN s.r.o.
Pražská 685, 500 04 Hradec Králové
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz
www.polstrin.cz 

PO-PÁ 9-18, SO 9-12,30 hod.

Váš prodejce:Veškeré údaje týkající se rozsahu sor�mentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazné a vztahují se k termínu �skové uzávěrky.

Výrobce si vyžaduje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy
pro výrobu čalouněných výrobků.

 

STANDARDNÍ PODNOŽÍ:VÝPLNĚ :

19 – taburet
115 × 80/ v. 47

péřová výplň vysoceobjemová
pěna

30 (P/L) –  lůžko 
s polohovací područkou
120 ×  197-227/ v. 100 cm

OP17 - opěrákové polštáře
k dílu 17 (2 ks)
šířka polštáře 67 cm

21 – taburet
60 × 60/ v. 47

50 – vysunovací podnožka
52 × 40/ v. 6

18 – koncový element
83 × 85/ v. 47 

20 – taburet 
80 × 80/ v. 47

17 – rohové křeslo
nízký opěrák
k polštářům OP17 
112 × 112/ v. 69-86

16 – rohové křeslo
pevné opěráky
97 × 97/ v. 100

15 (P/L) – rohové křeslo
s polohovacími opěráky
97-127 × 97-127/ v. 100

14 – 2,5-křeslo
s polohovacími područkami 
240 × 97-127/ v. 100

13 (P/L)  – 2,5-křeslo
s polohovací područkou
200 × 97-127/ v. 100

12 – 2,5-křeslo
bez područek
160 × 97-127/ v. 100

06 – 2-křeslo
s polohovacími područkami
200 × 97-127/ v. 100

04 – 2-křeslo
bez područek
120 × 97-127/ v. 100

05 (P/L)  – 2-křeslo
s polohovací područkou
160 × 97-127/ v. 100

11 (P/L)  – 1,5-křeslo
s polohovací područkou 
120 × 97-127/ v. 100

10 – 1,5-křeslo
bez područek 
80 × 97-127/ v. 100

03 (P/L) – křeslo
s polohovací područkou
100 × 97-127/ v. 100

02 – křeslo
bez područek
60 × 97-127/ v. 100

01 – křeslo
s područkami š. 13
86 × 97-127/ v. 100

07 – 3-křeslo
bez područek
180 × 97-127/ v. 100

08 (P/L) – 3-křeslo 
s polohovací područkou
220 × 97-127/ v. 100

09 – 3-křeslo 
s polohovacími područkami 
260 × 97-127/ v. 100

MODULY ŠÍŘE 60 CM

MODULY ŠÍŘE 80 CM

F01 – chrom 
v. 15 cm 

F02 – chrom 
v. 13 cm 

Výšky u jednotlivých dílů jsou uvedeny s podnožím F01.


