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SESTAVY:

ROZMĚRY:

-1-

výška
výška područky

výška s opěrkou hlavy

výška sedáku

šířka
područky

celková hloubka
hloubka
sedáku

E  (P/L)
265 × 195/ v. 75-91

F  (P/L)
271 × 200/ v. 75-91

G  (P/L)
301 × 200/ v. 75-91

A      (P/L)
265 × 225/ v. 75-91

B 
265 × 265/ v. 75-91

D  (P/L)
261 × 160/ v. 75-91

C  (P/L)
301 × 200/ v. 75-91

Nízká sedací souprava poskytuje díky polohovacímu systému
v podhlavníkové části maximální pohodlí při opření a přitom opticky 
nezatěžuje prostor.

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.  

P/L - označení sestav/dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. 
Všechny znázorněné díly a sestavy jsou pravé (P).
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výška při podnoží 10 cm výška sedáku 40 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.

 

01 – křeslo 
bez područek
70 × 102/ v. 75-91

  02 (P/L) – křeslo
s područkou
95 × 102/ v. 75-91

   
  

 

  
07 – 2,5-křeslo bez područek
170 × 102/ v. 75-91

 

  

05/R  (P/L)  – 2-křeslo 
s područkou rozkládací
170 × 102/  v. 75-91
ložná plocha 128 × 190/ v. 44

20  – taburet 
120 × 70/ v. 40

18  – taburet 
70 × 57/ v. 40

05 (P/L) 
s područkou
165 × 102/ v. 75-91  

   – 2-křeslo  
06 – 2-křeslo 
s područkami
190 × 102/ v. 75-91  

 

04/R  – 2-křeslo 
bez područek rozkládací
145 × 102/ v. 75-91
ložná plocha 128 × 190/ v. 44

   

04 – 2-křeslo
bez područek
140 × 102/v. 75-91 

10  (P/L)  –    element X
106 × 200/ v. 75-91 

14  (P/L)  
96 × 160/ v. 75-91 

  – lůžko s područkou 12  – rohové křeslo  
100 × 100/ v. 75-91 

  09 – 2,5-křeslo s područkami
220 × 102/ v. 75-91  

08 (P/L) – 2,5-křeslo s područkou
195 × 102/ v. 75-91
  
  

21  (P/L)   – element XL
136 × 200/ v. 75-91 

15  (P/L) –    koncový element
125 × 102/ v. 75-91   

STANDARDNÍ PODNOŽÍ:

  
  

KH2 - chrom
výška 10 cm

20/ÚP  – taburet    
s úložným prostorem
120 × 70/ v. 40

DOPLŇKY:

DÍLY:

PŘÍPLATKOVÉ PODNOŽÍ:

LH2  ližiny
výška 12 cm
chrom 05 černý nebo 06 hnědý komaxit

LH2  ližiny
výška 12 cm

06/R – 2-křeslo
s područkami     rozkládací
195 × 102/ v. 75-91
ložná plocha 
128 × 190/ v. 44

   03 – křeslo 
s područkami
120 × 102/ v. 75-91
   


