COMFORT 9009

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.

COMFORT 9009
Informace k produktu a objednávkám

Konstrukce:

nosné díly z masivního dřeva a materiálů ze dřeva.

Sedák:

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno,

Sedák pružinový (křeslo):

pružinové jádro z taženého ocelového drátu (vyjma taburetů), kryto textilním rounem, vysokojakostní PUR pěna (min. RG 35), vatové rouno

Sedák pěnový (taburet):

vysokojakostní PUR pěna (min. RG 35), kryto vatovým rounem

Opěrák:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25). Kryto vatovým rounem.

Područky:

volitelně : dub Bianco masiv
dub přírodní olejovaný

Nohy u taburetu::

volitelně : dub Bianco masiv
dub přírodní olejovaný

Kontrastní prošití:

kontrastní prošití je možné pouze v béžové barvě.
U následných potahových materiálů kontrastní prošití není možné s ohledem na povahu těchto látek:

Cinema, Easy Care, Trend a Velvet.
U všech ostatních látek a kůží je kontrastní prošití možné objednat na přání.

Je vždy nezbytné uvést do objednávky, zda-li si přejete vaší sedací soupravu objednat s kontrastním prošitím nebo bez.
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.
Materiálové informace o látkách a kůžích naleznete ve vzorkovnících na zadní straně jednotlivých látek nebo kůží.
Veškeré rozměry uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech, měřených obvyklou měřící metodou dle normy RAL-GZ 430 v
novém nepoužitém stavu.

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s normou RAL GZ 430.

COMFORT 9009
Rozměry

cca. cm

Šířka

71

Výška

103

Hloubka
výška sedáku
Hloubka sedáku

89
47
53

Rozměry
Typ-obj. číslo

60
1002

70 x 60
9050

Popis

Křeslo

Taburet
(sedák pouze v provedení
"soft")

20.930,21.630,22.330,24.780,29.330,30.730,32.830,-

11.060,11.270,11.620,13.720,13.930,14.690,15.390,-

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4
kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina M

Maloobchodní ceník platný od 02.12.2018. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

