BERGEN
RÁM: Nosné díly z bukového dřeva.

SEDÁK: Vlnité pružiny s připojeným
pružinovým jádrem a potah z pěny
a vatového rouna.
ZÁDA: Vlnité pružiny, PUR pěna, vatové rouno.
NOHY: Standardní plastové kluzáky.
KONTRASTNÍ ŠVY: Kontrastní švy jsou
k dispozici v béžové nebo hnědé barvě.
VÍCEBAREVNOST: Model je dostupný pouze
v jedné barvě potahu. Křeslo a dvojsed
mají záda vždy očalouněna originálním
potahem, ostatní typy zad očalounění
za příplatek.

Sestavy

3sed, 2sed a křeslo
Hloubka sedu 56 cm
Výška sedu 45 cm

Funkce sedací soupravy

TV křeslo

Příčná postel

Táhnutím boční páky křesla se vyklopí
podnož a tlakem těla se zádová
opěrka sklopí do relaxační polohy.

K dispozici u 3sedu s pravou a levou
područkou. Jen s kulatým malým
rohem.

Podélná postel

Úložný prostor

K dispozici u 3sedu se 2 područkami
a 3sedu s pravou a levou područkou.
Rohová kombinace je k dispozici jen
s kulatým velkým rohem.

K dispozici u 2sedu se
2 područkami a 2sedu s pravou
i levou područkou.

3sed a 2 křesla
Hloubka sedu 56 cm
Výška sedu 45 cm

3sed levý,
kulatý velký
roh a 2sed
pravý
Rozměr 290 × 240 cm
Hloubka sedu 56 cm
Výška sedu 45 cm

U rohů a elementů s funkcemi mohou být z konstrukčních důvodů rozdíly v tvrdosti sedu.
Konstrukcí zapříčiněný rozdíl v tvrdosti sedu se nedá technicky odstranit a není důvodem
reklamace.

in-ELIS CZ, s.r.o.
www.inelis.cz

Rozměry jednotlivých částí

Křeslo

Křeslo
s TV funkcí

2sed se
2 područkami

2sed levý
s područkou

1200

1230

2200

2100

97 × 104 × 98

104 × 101 × 98

156 × 104 × 98

135 × 104 × 98

Hloubka sedu v cm

56

56

56

56

Výška sedu v cm

45

45

45

45

Typ č.
š/v/h v cm

2sed pravý
s područkou

3sed se
2 područkami

3sed levý
s područkou

3sed pravý
s područkou

2300

3200

3100

3300

135 × 104 × 98

204 × 104 × 98

185 × 104 × 98

185 × 104 × 98

Hloubka sedu v cm

56

56

56

56

Výška sedu v cm

45

45

45

45

LF: 192 × 142

LF: 192 × 142

LF: 192 × 142

LF: 195 × 110

LF: 195 × 110

Typ č.
š/v/h v cm

Plocha lůžka, příčná postel
Plocha lůžka, podélná postel

Špičatý roh
(kulatý malý)

Kulatý roh
velký

Taburet

5010

5020

6029

98 × 104 × 98

105 × 104 × 98

58 × 43 × 48

Hloubka sedu v cm

56

56

Výška sedu v cm

45

45

Typ č.
š/v/h v cm

Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.
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