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ROZMĚRY:

SESTAVY:

-1-

D (P/L)
267 × 191/ v. 82-95 

10.P

07.L

1603.P

13.L

C (P/L)
240 × 145/ v. 82-95

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé).
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k použití kvalitního rozkládacího systému,
upozorňujeme na vysokou hmotnost dílů.

hloubka sedáku
celková výška

výška sedáku

celková hloubka

šířka
područky

výška područky
polohovací

celková výška
polohovací  područky 

výška
vyjížděcí sedák

93 cmcelková hloubka

výška

52 cm
95 cm

hloubka sedáku
celková výška

82 cm výška sedáku 42 cm

57 cmvýška područky polohovací

šířka područky
70 cm
22 cm

výška područky polohovací celkem

vyjížděcí sedák - nastavení hloubky sedu, 3 pozice + 3/7/11 cm

Sedací souprava menších rozměrů, kde pohodlné opření 
zajišťují polohovací opěrky a područky.

Sedák s pružinový jádrem může být pevný nebo vysunovací, 
kde si délku sedu prodloužíte až o 12 cm.

Sedák je tvořen z vrstvení různých materiálů. Na vlnovcových pružinách
jsou spirálové pružiny v kombinaci s PUR pěnou, odlehčená PUR pěna,
polyesterové rouno a potahový materiál.  Sedák může být pevný 
nebo vysunovací, kde si délku sedu prodloužíte až o 11 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 sortmentu, 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 A PŘÍPLATKOVÉ PODNOŽÍ:STANDARDNÍ PROVEDNÍ PODRUČKY:OZDOBNÉ ŠITÍ:

104 × 93/ v.  82-95 
 

02 – křeslo 
s područkami 

82 × 93/ v.  82-95 
s područkou
01(P/L) – křeslo

98 × 93/ v.  82-95 
s područkou
07 (P/L) – 1,5-křeslo

120 × 93/ v.  82-95 
s područkami
08 (P/L) – 1,5-křeslo

152 × 93/ v.  82-95 
područek
09 – 2,5-křeslo bez

174 × 93/ v.  82-95 
s područkou
10 (P/L) – 2,5-křeslo 

98 × 145/ v.  82-95 
s područkou
13 (P/L) – lůžko 76 

112 × 145/ v.  82-95 
s područkou
14 (P/L) – lůžko 90 

196 × 93/ v.  82-95 
s područkami 
11 – 2,5-křeslo 

03 (P/L) – 2-křeslo
s područkou
142 × 93/ v.  82-95 

04 (P/L) – 2-křeslo
s područkami
164 × 93/ v.  82-95 

05 (P/L) – koncový 
element 60
105 × 93/ v.  82-95 

12 (P/L) – koncový 
element 76
121 × 93/ v.  82-95 

20 (P/L) – rohový 
element koncový  XL*
127 × 175/ v.  82-95 

 

- s polohovacím polštářem

NS04- chrom 
výška 4 cm 

- standardní plastový
kluzák (skrytý)

Pozor, celkové zvýšení 
o 2 cm.

16 – rohové křeslo **
93 × 93/ v.  82-95

15 – rohové křeslo 
zkosené**
111 × 111/ v.  82-95

25 – taburet  
76 × 60/ v.  42

50 – vyjíždějící sedák
k dílu: 01, 02

51 – vyjíždějící sedák
k dílu: 07, 08

52 – vyjíždějící sedáky
-vždy jednotlivě
k dílu: 03, 04

53 – vyjíždějící sedáky
-vždy jednotlivě
k dílu: 09, 10, 11

 (P/L)- označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. 
Znázorněné díly jsou P (pravé). 
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm.

šířka / hloubka / výška dílu * POZOR na velikost dílu 20 - rohový element koncový XL,
minimální průchodnost  dveřmi 79 cm, dostatečný prostor před i za dveřmi.

Výrobce si vyhrazuje právo, že ozdobné šití nelze použít na některé potahové materiály.
** POZOR, rohové díly konstrukčně řešeny až k zemi.


