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TRIBECA

Funkce sedací 
soupravy

TV funkce motorizovaná
Nastavení zádové a nožní části, od 
klasického sedu po polohu vleže 1 mo-
torem, spouštěné interními dotykovými 
senzory (umístěné na boku sedáku). 
Ve spojení s elementy: roh, střední roh, 
prodloužená pohovka, otoman_TV, 
boční stolička, možné spojení s trapé-
zovým stolkem. Možné pouze ve spojení 
s nastavitelnou opěrky hlavy.

Nastavení opěrky hlavy
Nastavení hlavové části je standardně 
vybaveno aretačním mechanizmem , 
který lze individuálně nastavit.

Motorové nastavení  
opěrky hlavy
Nastavení opěrky hlavy se polohuje 
jedním motorem pomocí interních 
dotykových senzorů (umístěných na 
boku sedáku). Motorové nastavení 
pouze ve spojení s funkcí TV. Tato 
funkce je dostupná pouze u zad typ Z1.

Motorové nastavení sedáku
Nastavení sedáku motorem 1-E. 
Spouštění probíhá pomocí interních 
dotykových senzorů. Výsuv celého 
sedáku.

Systém zásuvek s dalším 
USB připojením
Pouze pro jednomístné prvky bez 
područky. Šířka sedáku 61, 69, 89, ale 
možná pouze ve spojení s funkcí stolu.
(možné pouze u variant 1 a 3)

Systém zásuvek
Možné pouze s funkcí stolku 
a s trapézovým stolkem. (možné 
pouze u variant 2 a 4)

Rozkládací funkce
V obtížných prostorových podmínkách 
mohou být elementy (2sed, 2,5sed, 
3sed, levý/pravý) s TV funkcí objednány 
demontovatelné. Prvek se poté dodává 
ve dvou částech, což zvyšuje celkovou 
šířku o 3 cm.

RÁM: Nosné části z bukového dřeva. 

SEDADLO: Vlnité pružiny pokryté plstí, 
kvalitní evropská pěna.

ZÁDA: Gumové pásy, PUR pěna, 
vatové rouno. 

NOHY: Standardní hliníkové úhelníky. 
Chromované plastové nohy 
a dřevěné nohy (podle přehledu 
vzorků dřeva) možné za stejnou 
cenu. Chromové nožičky 
a chromované nožičky černé 
možné za stejnou cenu. Masivní 
dřevěný podstavec ve 3 barvách: 
bukové jádrové dřevo, naolejovaný 
dub a dub bianco za příplatek.

VÍCEBAREVNOST: K dispozici pouze 
v jedné barvě. Křeslo a 2sed se 
dvěmi područkami – vždy záda ve 
vybrané kůži/látce, ostatní typy za 
příplatek. Elementy bez područek 
nebo s 1 područkou pouze jako 

spojovací prvek, nelze objednat 
samostatně. 

CHARAKTER: Plánovatelný variabilní 
systém, který kromě standartních 
typů nabízí i řadu funkcí. To má tu 
výhodu, že pouze oblíbené místo 
může být vybaveno požadovanou 
funkcí. Všechny typy včetně 
nastavení opěrky hlavy.

KONTRASTNÍ PROŠÍVÁNÍ: Jen na 
přání zákazníka! Kontrastní šev 1: 
béžový. Kontrastní šev 2: hnědý. 
Kontrastní prošívání je možné 
pouze v béžové nebo hnědé barvě 
na všech látkách a kůži. Uveďte 
prosím v objednávce, jinak bude 
doručen tón v tónu. 

Upozorňujeme, že níže uvedené vlastnosti související s modelem nepředstavují legitimní stížnost. Mezi elementy s funkcemi a bez funkcí 
mohou být mírné rozdíly v pohodlí sedu. Vrásnění materiálu patří k neformálnímu zpracování. Různé švy v kůži a látce.
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Funkce stolku
Pouze pro elementy 1sed bez 
područky se šířkou sedáku 61, 69, 
89 cm. Dřevěnou polici lze objednat 
v následujících barvách: přírodní, 
wenge, černý, dub bianco, barva 
bukového jádra, olejovaný dub. 
Uveďte prosím vždy odstín moření.

Boční panel
Pro všechny elementy 1sed bez 
područek, 1sed L/P, 2sed bez područek, 
2sed L/P, 2,5sed bez područek, 2,5sed 
L/P, 3sed L/P a rohů.

Nastavení hlavy
manuální typ č.: 0093
motorový typ č.: 0236

Modulární zásuvkový systém 
s USB (za stolem možné pouze 
u variant 1 a 3)
typ č.: 0299

Modulární zásuvkový systém 
funkce za stolem možné pouze 
u variant 2 a 4)
typ č.: 0132

Funkce područky
typ č.: 0024

Motorová TV funkce
typ č.: 0060

Trapézový stolek
Dřevěnou polici lze objednat 
v následujících barvách: přírodní, 
wenge, černý, dub bianco, barva 
bukového jádra, olejovaný dub. 
Uveďte prosím vždy odstín moření.

*  Ukázková 
fotografie, 
lampa se 
používá 
jako 
dekorace

Ukázky funkcí modelu 
(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)
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Flexi příčná postel 
s kompenzačním dílem
v tech. látce typ č.: 0117
v orig. látce typ č.: 0114
v orig. kůži typ č.: 0175

Otoman levý / pravý  
ve spojení s funkcí příčné 
postele
typ čr.: 8100.QS/ 8300. QS
 
ve spojení s TV funkcí
typ č.: 8100.TV/8300.TV

Příčná postel
v tech. látce typ č.: 0111
v orig. látce typ č.: 0112
v orig. kůži typ č.: 0174

Otoman – úložný prostor
(šuplík – zásuvka)
typ č.: 0008

Úložný prostor
typ č.: 0008

Lenoška levá / pravá  
volně stojící
typ č.: 4101/4301

Roh malý
typ č.: 5045
Lze kombinovat s příčnou postelí

Roh střední
typ č.: 5044
Lze kombinovat s funkcí TV

Roh velký
typ č.: 5040
Lze kombinovat s funkcemi Flexi a TV

Ukázky funkcí modelu 
(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)
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Prodloužená pohovka  
levá /pravá ve spojení s funkcí 
příčné postele
typ č.: 8141.QS/ 8142.QS

ve spojení s TV funkcí
typ č.: 8141.TV/ 8142. TV

Prodloužená pohovka 
úložný prostor
typ č.: 0008

Lenoška – motorový  
výsuv sedu
typ č.: 0140

Boční panel
typ č: 0611/0613

Křeslo
typ č.: 1200

Trapézový stůl a zásuvka
typ č.: 6086/0132

Taburet obdélníkový
typ č.: 6029

Úložný prostor
typ č.: 0008

Čtvercový taburet s otočným 
polštářem a stolem
typ č.: 6023

Ukázky funkcí modelu 
(Např. část područek nebo zadní část může vypadat odlišně v závislosti na modelu.)
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Příklady kombinací

2,5sed – velký roh – 1sed 
ukončovací díl 

1sed – trapézový stůl – 1sed

2sed a 3sed 

Otoman – 2,5sed – 
prodloužená pohovka

2,5sed a lenoška

2sed a otoman

Vzhled zad 
a područek
Vzhled zad a područek lze navzájem 
kombinovat za stejnou cenu.

Dva typy područek
• područka typ P1 s nohou
• područka typ P2 až na podlahu - 

polohování za příplatek

Dva typy zad včetně 
nastavitelné opěrky hlavy
• typ Z1 -  lze doplnit o elektrické  

polohování podhlavníku pouze 
v kombinaci TV funkcí.

• typ Z2 – nelze doplnit o elektrické 
polohování podhlavníku.

Z1 Z2

P1

P2
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Varianty nohou
Područka typ P1
Nohy určené pro područky s nohou a pro 
elementy Přístavný taburet levý/pravý, Otoman 
levý/pravý, Prodloužená pohovka levá/pravá, 
Element 1sed bez područky s ukončovacím 
dílem, Taburet obdélníkový a Taburet čtvercový.

ChromHliníková šikmá noha

Masiv,  
olejovaný dub

Chromovaná  
plastová noha Chromová černá

Masiv,  
dub bianco

Masiv,  
bukové jádrové dřevo

Dřevěná noha (na 
výběr moření dřeva)

Područka typ P2
Nohy určené pro područky až na zem a pro 
typy bez područek a trapezový stolek

plastové kluzáky

Sestavy

Otoman levý – 2,5sed bez 
područek – prodloužená 

pohovka pravá

2,5 sed levý – trapézový 
roh – 1sed bez područky 

s ukončovacím dílem 
vpravo (šíře sedáku 69 cm)

2sed levý – roh malý –  
1sed bez područky 

s ukončovacím dílem vpravo 
(šíře sedáku 69 cm)

celkový rozměr v cm – var. 1 223 × 329 × 168 269 × 242 240 × 228

celkový rozměr v cm – var. 2 226 × 334 × 170 270 × 243 241 × 229

celkový rozměr v cm – var. 3 223 × 332 × 168 272 × 242 243 × 228

celkový rozměr v cm – var. 4 226 × 334 × 170 273 × 243 244 × 229
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Sestavy

3sed  
(polohování područky)  

– 2,5sed

Kombinovaný roh vlevo 
(TV) – 1sed bez područky 

(šíře sedáku 61 cm) – 1sed 
pravý (šíře sedáku 61 cm)

 Prodloužená  
pohovka levá - 1sed pravý  

(šíře sedáku 89 cm)

celkový rozměr v cm – var. 1 ----- 176 × 244 188 × 229

celkový rozměr v cm – var. 2 ----- 178 × 246 190 × 229

celkový rozměr v cm – var. 3 ----- 176 × 235 188 × 220

celkový rozměr v cm – var. 4 ----- 178 × 237 190 × 220

Rozměry jednotlivých částí

Křeslo s nastavením 
opěrky hlavy

1sed bez područek 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 61 cm)

1sed bez područek 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 69 cm)

1sed bez područek 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 89 cm)

Typ. č. 1294 1094_61 1094_69 1094_89

š/v/h v cm – var. 1 100 × 81 × 98/155 61 × 81 × 98/155 69 × 81 × 98/155 89 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 2 100 × 84 × 100/158 61 × 84 × 100/158 69 × 84 × 100/158 89 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 92/102/104 × 81 × 98/155 61 × 81 × 98/155 69 × 81 × 98/155 89 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 4 92/102/104 × 84 × 100/158 61 × 84 × 100/158 69 × 84 × 100/158 89 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm 52/102 52/102 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45

* Boční stolička není volně stojící prvek. Možné pouze ve spojení s prvky bez područek.

Přístavný 
taburet levý*

Přístavný  
taburet pravý*

1sed levý s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 61 cm)

1sed pravý s nastavením 
opěrky hlavy (šíře 

sedáku 61 cm)

Typ. č. 6031 6033 1194_61 1394_61

š/v/h v cm – var. 1 61 × 45 × 93 61 × 45 × 93 85 × 81 × 98/155 85 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 2 61 × 45 × 93 61 × 45 × 93 85 × 84 × 100/158 85 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 61 × 45 × 93 61 × 45 × 93 76/86/88 × 81 × 98/155 76/86/88 × 81 × 98/155 

š/v/h v cm – var. 4 61 × 45 × 93 61 × 45 × 93 76/86/88 × 84 × 100/158 76/86/88 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm ----- ----- 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45
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Rozměry jednotlivých částí

1sed levý s područkou 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 69 cm)

1sed pravý s područkou 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 69 cm)

1sed levý s područkou 
s nastavením opěrky hlavy 

(šíře sedáku 89 cm)

1sed pravý s područkou 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 89 cm)

Typ. č. 1194_69 1394_69 1194_89 1394_89

š/v/h v cm – var. 1 93 × 81 × 98/155 93 × 81 × 98/155 113 × 81 × 98/155 113 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 2 93 × 84 × 100/158 93 × 84 × 100/158 113 × 84 × 100/158 113 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 84/94/96 × 81 × 98/155 84/94/96 × 81 × 98/155 104/114/116 × 81 × 98/155 104/114/116 × 81 × 98/155 

š/v/h v cm – var. 4 84/94/96 × 84 × 100/158 84/94/96 × 84 × 100/158 104/114/116 × 84 × 100/158 104/114/116 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm 52/102 52/102 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45

2sed s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 61 cm)

2sed levý s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 61 cm)

2sed pravý s nastavením 
opěrky hlavy (šíře 

sedáku 61 cm)

2sed bez područek 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 61 cm)

Typ. č. 2294 2194 2394 2094

š/v/h v cm – var. 1 167 × 81 × 98/155 143 × 81 × 98/155 143 × 81 × 98/155 120 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 2 167 × 84 × 100/158 143 × 84 × 100/158 143 × 84 × 100/158 120 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 150/160/162 × 81 × 98/155 134/144/146 × 81 × 98/155 134/144/146 × 81 × 98/155 120 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 4 150/160/162 × 84 × 100/158 134/144/146 × 84 × 100/158 134/144/146 × 84 × 100/158 120 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm 52/102 52/102 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45

Plocha lůžka v cm ----- ----- ----- 114 × 111

2,5sed bez područek 
s nastavením opěrky 

hlavy (šíře sedáku 69 cm)

2,5sed s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 69 cm)

2,5sed levý s nastavením 
opěrky hlavy (šíře  

sedáku 69 cm)

2,5sed pravý s nastavením 
opěrky hlavy (šíře  

sedáku 69 cm)

Typ. č. 2590 2594 2591 2593

š/v/h v cm – var. 1 135 × 81 × 98/155 182 × 81 × 98/155 158 × 81 × 98 158 × 81 × 98

š/v/h v cm – var. 2 135 × 84 × 100/158 182 × 84 × 100/158 158 × 84 × 100/158 158 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 135 × 81 × 98/155 164/174/176 × 81 × 98/155 149/159/161 × 81 × 98/155 149/159/161 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 4 135 × 84 × 100/158 164/174/176 × 84 × 100/158 149/159/161 × 84 × 100/158 149/159/161 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm 52/102 52/102 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45

Plocha lůžka v cm 129 × 111 ----- 129 × 111 129 × 111
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Rozměry jednotlivých částí

3sed (2× nastavitelná 
opěrka hlavy s dělením 

sedáku a opěrky,  
šíře sedáku 89 cm) 

3sed levý (nastavitelná 
opěrka hlavy s dělením 

sedáku a opěrky, šíře 
sedáku 89 cm) 

3sed pravý (nastavitelná 
opěrka hlavy s dělením 

sedáku a opěrky, šíře  
sedáku 89 cm) 

3sed bez područek 
(nastavitelná opěrka 

hlavy s dělením 
sedáku a opěrky, šíře 

sedáku 89 cm) 

Typ. č. 3294 3194 3394 3094

š/v/h v cm – var. 1 224 × 81 × 98/155 201 × 81 × 98 201 × 81 × 98 177 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 2 224 × 84 × 100/158 201 × 84 × 100/158 201 × 84 × 100/158 177 × 84 × 100/158

š/v/h v cm – var. 3 206/216/218 × 81 × 98/155 192/202/204 × 81 × 98/155 192/202/204 × 81 × 98/155 177 × 81 × 98/155

š/v/h v cm – var. 4 206/216/218 × 84 × 100/158 192/202/204 × 84 × 100/158 192/202/204 × 84 × 100/158 177 × 84 × 100/158

Hloubka sedu v cm 52/102 52/102 52/102 52/102

Výška sedu v cm 45 45 45 45

Plocha lůžka v cm ----- 171 × 111 171 × 111 171 × 111

Otoman 
s nastavitelnou 

opěrkou hlavy levý  
(lze kombinovat 

s příčnou postelí)

Otoman 
s nastavitelnou 
opěrkou hlavy 

pravý (lze 
kombinovat 

s příčnou postelí)

Otoman 
s nastavitelnou 

opěrkou hlavy levý 
(lze kombinovat  

s TV funkcí)

Otoman 
s nastavitelnou 
opěrkou hlavy 

pravý (lze 
kombinovat  
s TV funkcí)

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vlevo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 61 cm)

Typ. č. 8139_QRS 8339_QRS 8139_TV 8339_TV 1047_61

š/v/h v cm – var. 1 a 3 89 × 81 × 223 89 × 81 × 223 98 × 81 × 223 98 × 81 × 223 123 × 81 × 98

š/v/h v cm – var. 2 a 4 100 × 84 × 226 100 × 84 × 226 100 × 84 × 226 100 × 84 × 226 123 × 84 × 100

Hloubka sedu v cm 52 52 52 52 52

Výška sedu v cm 45 45 45 45 45

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vpravo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 61 cm)

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vlevo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 69 cm)

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vpravo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 69 cm)

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vlevo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 89 cm)

Element 1sed 
bez područek  

s ukončovacím 
dílem vpravo 

a s nastavením 
opěrky hlavy  

(šíře sedáku 89 cm)

Typ. č. 1049_61 1047_69 1049_69 1047_89 1049_89

š/v/h v cm – var. 1 a 3 123 × 81 × 98 131 × 81 × 98 131 × 81 × 98 151 × 81 × 98 151 × 81 × 98

š/v/h v cm – var. 2 a 4 123 × 84 × 100 131 × 84 × 100 131 × 84 × 100 151 × 84 × 100 151 × 84 × 100

Hloubka sedu v cm 52 52 52 52 52

Výška sedu v cm 45 45 45 45 45
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Rozměry jednotlivých částí

prodloužená pohovka 
levá s nastavením 

opěrky hlavy  
(lze kombinovat 

s příčnou postelí) 

prodloužená pohovka 
pravá s nastavením 

opěrky hlavy  
(lze kombinovat 

s příčnou postelí)

prodloužená pohovka 
levá s nastavením 

opěrky hlavy  
(lze kombinovat 

s funkcí TV) 

prodloužená pohovka 
pravá s nastavením 

opěrky hlavy  
(lze kombinovat 

s funkcí TV)

Typ. č. 8191_QRS 8192_QRS 8191_TV 8192_TV

š/v/h v cm – var. 1 96 × 81 × 168 96 × 81 × 168 96 × 81 × 168 96 × 81 × 168

š/v/h v cm – var. 2 96 × 84 × 170 96 × 84 × 170 96 × 84 × 170 96 × 84 × 170

š/v/h v cm – var. 3 87/97/99 × 81 × 168 87/97/99 × 81 × 168 87/97/99 × 81 × 168 87/97/99 × 81 × 168

š/v/h v cm – var. 4 87/97/99 × 84 × 170 87/97/99 × 84 × 170 87/97/99 × 84 × 170 87/97/99 × 84 × 170

Hloubka sedu v cm 122 122 122 122

Výška sedu v cm 45 45 45 45

prodloužená pohovka 
„L“ levá s nastavením 

opěrky hlavy (lze 
kombinovat s příčnou 

postelí) 

prodloužená pohovka 
„L“ pravá s nastavením 

opěrky hlavy (lze 
kombinovat s příčnou 

postelí)

prodloužená pohovka 
„L“ levá s nastavením 

opěrky hlavy (lze 
kombinovat s funkcí 

TV) 

prodloužená pohovka 
„L“ pravá s nastavením 

opěrky hlavy (lze 
kombinovat s funkcí 

TV)

Typ. č. 8171_QRS 8172_QRS 8171_TV 8172_TV

š/v/h v cm – var. 1 116 × 81 × 188 116 × 81 × 188 116 × 81 × 188 116 × 81 × 188

š/v/h v cm – var. 2 116 × 84 × 190 116 × 84 × 190 116 × 84 × 190 116 × 84 × 190

š/v/h v cm – var. 3 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188

š/v/h v cm – var. 4 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188 107/117/119 × 81 × 188

Hloubka sedu v cm 142 142 142 142

Výška sedu v cm 45 45 45 45

Levý kombinovaný roh 
s nastavením opěrky 

hlavy (lze kombinovat 
s příčnou postelí) 

Pravý kombinovaný 
roh s nastavením 
opěrky hlavy (lze 

kombinovat s příčnou 
postelí) 

Levý kombinovaný roh 
s nastavením opěrky 

hlavy (lze kombinovat 
s funkcí TV a výsuvným 

sedadlem)

Pravý kombinovaný 
roh s nastavením 
opěrky hlavy (lze 

kombinovat s funkcí TV 
a výsuvným sedadlem)

Typ-č.: 8114_QRS 8314_QRS 8114_TV 8314_TV

š/v/h v cm – var. 1 a 3 176 × 81 × 98 176 × 81 × 98 176 × 81 × 98 176 × 81 × 98

š/v/h v cm – var. 2 a 4 178 × 84 × 100 178 × 84 × 100 178 × 84 × 100 178 × 84 × 100

Výška sedu v cm 45 45 45 45
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Úhlový roh s nastavením 
opěrky hlavy (lze kombinovat 

s funkcí Flexi postele a TV) 

Střední roh s nastavením 
opěrky hlavy (lze kombinovat 

s funkcí TV)

Malý roh s nastavením 
opěrky hlavy (lze kombinovat 

s příčnou postelí)

Typ. č. 5048 5094 5049

š/v/h v cm – var. 1 a 3 111 × 81 × 111 100 × 81 × 100 97 × 81 × 97

š/v/h v cm – var. 2 a 4 112 × 84 × 112 101 × 84 × 101 98 × 84 × 98

Hloubka sedu v cm ----- ----- ----

Výška sedu v cm 45 45 45

* Boční panel pro všechny prvky 1sed bez područek, 1sed levý / pravá, 2sed pohovka bez područek, 2sed pohovka vlevo / vpravo, 2,5sed pohovka 
bez područek, 2,5sed pohovka vlevo / vpravo, 3sed pohovka bez područek, 3sed pohovka vlevo / vpravo a rohové rohy k dispozici.
** Trapézový stůl pouze jako spojovací prvek mezi dvěma prvky

Lenoška levá - volně 
stojící s nastavením 

opěrky hlavy

Lenoška pravá - volně 
stojící s nastavením 

opěrky hlavy
Boční  

panel levý *
Boční  

panel pravý *

Typ. č. 4101_KV 4301_KV 0611 0613

š/v/h v cm – var. 1 208 × 81 × 98 208 × 81 × 98 86 × 64 × 3 86 × 64 × 3

š/v/h v cm – var. 2 208 × 84 × 100 208 × 84 × 100 86 × 64 × 3 86 × 64 × 3

š/v/h v cm – var. 3 199/209/213 × 81 × 98 199/209/213 × 81 × 98 86 × 64 × 3 86 × 64 × 3

š/v/h v cm – var. 4 199/209/213 × 84 × 100 199/209/213 × 84 × 100 86 × 64 × 3 86 × 64 × 3

Hloubka sedu v cm 52 52 ---- ----

Výška sedu v cm 45 45 ---- ----

Taburet  
čtvercový

Taburet  
obdélníkový 

Čtvercový taburet 
s otočným polštářem 

a stolem

Skládací  
trapézový  

stůl **

Typ. č. 6020 6029 6023 6086

š/v/h v cm – var. 1, 2, 3, 4 65 × 45 × 65 120 × 45 × 65 83 × 46 × 83 61 × 54 × 94

Hloubka sedu v cm ---- ---- ---- ----

Výška sedu v cm 45 45 46 ----

Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od reality. Uvedené rozměry jsou přibližné a v cm. Vyhrazujeme si právo na odchylky 
související s procesem, které slouží technickému pokroku.


