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[jill]
Efektní lehátko.
Hlavu uvolněte a nohy si pohodlně dejte

nahoru.Krásný podstavec umožňuje
pohodlné pohupování a podporuje tím
nádherný komfort sezení
.

Vedle tohoto kompletního lehátka máte
k dispozici křeslo s taburetem.Ten lze
lehce posunovat a tím se otevírá
možnost pohodlného sezení.

Potah: Z73/70 sunrise
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FUNKCE

Křeslo

Lehátka

KF 65
lehátko s manuálním
polohováním
65/158/101/46

KF 80
lehátko s manuálním
polohováním
80/158/101/46

Taburet

Polohovatelná opěrka
hlavy
toto lehátko je
standardně vybaveno
polohovatelnou
opěrkou hlavy (kromě
křesla ME)

GE
taburet

ME
samostatné křeslo
s mauálním polohováním
65/85/103/49

65/58/49

Standardně se
dodává s
polohováním podnože

Polohovatelná záda
Standardně dodáváno s
polohovatelnými zády.

Kontrolaobjednávky :

Potah
Provedení podnože
Potah: Z73/11 ruby red

Podnož

Popis
Konstrukce - kovová
Sedák a záda-flexibilní textilní pásy
Výplň sedu a zad – vysoce kvalitní směs: Comforelkuličkové vlákno a pěnové tyčinky v komorách.

Informace o výrobku

Švy:
Ozdobné, jednoduché-rovné , nebo dvojité
švy se mohou v látce a kůži lišit. Výrobce si
vyhrazuje právo na změnu provedení švů u
látky-mohou být nahrazeny jednoduchými švi
Nosnost:
Toto lehátko není určeno pro
dvě osoby.Maximální nosnost je do 120 kg.
Všechny rozměry jsou přibližné.
Vyhrazujeme si právo na změnu rozměru.
Rozměry jsou uvedeny
Š/H/V/výška sedu.
Hloubka sedu,křeslo: ca. 56 cm
Hloubka sedu, lehátko : ca. 115
Celková hloubka,lehátko-ležící pozice:ca. 197 cm

Celková hloubka křesla,
v ležící pozici : ca. 118 cm
Modelové vlastnosti výrobku:
Čalounění tohoto modelu je úmyslně ležérní, aby
bylo dosaženo určitého vizuálního efektu.
Záhyby a vrásnění patří k volnému čalounění a
není důvodem k reklamaci.Je to rys modelu, který
zajišťuje optimální komfort.

Upozornění:

Tento model má výplň sedu a zad z vysoce kvalitní
směsi kuličkových vláken a pěnových tyčinek v
komorách
. . To může vést k zvýraznění jednotlivých
komor. To je typická vlastnost modelu a
nepředstavuje to důvod k reklamaci.

Podnož

Podnož

F 02
matná

F 01
chromlesklý

