ORSI

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.

ORSI

Informace o výrobku a pokyny pro objednávání
Model se dodává v cenových skupinách 6, 8, 10, (dekorační látka 10), D, H, M a X výběr látky/kůže najdete v naší aktuální kolekci látek/kůží!
KONSTRUKCE:
Kostra:
Sedák / opěrák:

kovový rám s drátěným pletivem
vysokojakostní pěnový materiál (min. RG 35), inlett plněn vysokojakostním výplńovým materiálem, zakryto vatovým rounem

FUNKCE:

žádné

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

včetně polštáře (cca. 40 x 22 cm)
Barevné varianty: 1. Lehátko i polštář kompletně v jedné barvě
2. Lehátko v jedné barvě, polštář v jiné barvě
U látkového provedení je polštář dodáván pouze v látce, u koženého provedení je polštář dodáván v kůži nebo látce

NOHY:

kovové (černé práškované)

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.

ORSI
Rozměry
Výška
Výška sedáku
Hloubka sedáku

cca. cm
84
32/41
118

Typy

68 x 168

Ceny v Kč s DPH

Einzelliege
Lehátko (jednolůžko)
s polštářem
-40 x 22- cm

skupina 6
skupina 8
skupina 10
skupina 10
skupina D
skupina H
skupina M
skupina X

látka
látka
látka
dekorační látka
kůže
kůže
kůže
kůže

20.930,22.330,24.570,24.570,27.930,30.030,32.550,38.430,-

Maloobchodní ceník platný od 20.10.2017. Ceny uvedeny v Kč s DPH. Změna cen vyhrazena.

