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Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality 
nábytku v Německu, kterou uděluje Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých 
materiálů, bezpečnost, nezávadnost na lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost 
k životnímu prostředí. 



Informace o výrobku a pokyny pro objednávání

Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, D, H, M a X -
výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!

KONSTRUKCE:
Kostra: Nosné díly kostry z masivního dřeva a dřevěných materiálů, plochy obloženy čalounickou lepenkou. 
Sedák: Pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami (pružiny Nosag) a zakrytím na horní straně. Sedák z polyuretanové pěny (min. RG 35) 

vrstvené v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Pokryto vatovou plstí.
Opěrák: Z ergonomicky tvarovaného pěnového materiálu (min. RG 25) vrstveného v různých tloušťkách a tvrdostech pro optimální komfort. Krycí vrstva z vatové plsti.

FUNKCE: žádné

PŘÍSLUŠENSTVÍ: žádné

NOHY: kovové (chromované)

Další info: Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
Rozložení švů může mít u zpracování látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.
Zpracování ozdobných, překrývacích nebo dvojitých švů může mít u provedení z látky, kůže nebo umělé kůže odlišný vzhled.

Všechny výpony zádového dílu (záda) se standardně dodávají v příslušném originálním potahu. Informace týkající se látkových a kožených materiálů naleznete na 
na zadní straně jednotlivých vzorků látek a kůže. 

Všechny hodnoty uvedené v ceníku jsou přibližné rozměry v centimetrech.  
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Rozměry cca. cm
Výška 88
Výška sedáku 44
Hloubka sedáku 58

Modelový typ

 74 x 105 cm

skupina 6      látka 17.940,-
skupina 8      látka 19.140,-
skupina D      kůže 23.930,-
skupina H      kůže 25.140,-
skupina M     kůže 26.340,-
skupina X      kůže 29.940,-
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Ceny v Kč s DPH Křeslo

Křeslo bez  područek

bez  polštářů

Maloobchodní ceník platný od 20.10.2016.   Ceny uvedeny v Kč s DPH.   Změna cen vyhrazena.


