
ELLEN

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 + dekorační látka (6), 8, 10, dekorační látka (10), D, H, J, M, T 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: spodní pružící rošt s trvale pružnými ocelovými vlnitými pružinami  a zakrytím na horní straně. Sedáky z vysokojakostní polyuretanové pěny (min. RG 35),

Opěrák:

ROZMÉRY: Výška: 112 cm
Hloubka: 94 cm
Výška sedáku: 45 cm
Hloubka sedáku: 61 cm

NOHY: volitelné

NOHY:          666 / 196    665 / 668    667 / 895
          kovové      kovové      kovové
     černé matné matný chrom lesklý chrom

Upozornění k nohám: 665 / 667 / 668 / 895:    dodávány za příplatek!
665 / 666 / 667:      nohy ke křeslu
668 / 196 / 895:      nohy k taburetu

Další info: Všechny použité materiály odpovídají požadavkům sdružení DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) podle ustanovení normy RAL GZ 430.
Elementy jsou mezi sebou spojeny rastrovým mechanismem a jsou kompletně potaženy orig. látkou.     
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.
Čalounění s obzvláště měkkým, ležérním charakterem je typické pro tento design a je v tomto provedení zamýšleno. 

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.  

ELLEN

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25), zakryto vatouvým rounem



Rozměry cca. cm Model se dodává pouze v jednobarevném provedení.
Výška 112 Model se dodává také v dekoračních látkách Classy a Velvet Bouquet (cenová skupina 10).
Hloubka 94 Model se dodává také v nové látce Cord (cenová skupina 6).
Výška sedáku 45
Hloubka sedáku 61

Obj. č.: 1002 1056 7517 7895

Křeslo                                                      
s 2 područkami 

Taburet                                       
(ke křeslu) Opěrný hlavový polštář Ledvinový polštář 

Látka / kůže
skupina 6      látka 26.780,- 14.490,- 2.080,- 1.690,-
skupina 8      látka 27.630,- 15.280,- 2.080,- 1.690,-
skupina 10    látka 28.340,- 17.030,- 2.410,- 2.080,-

skupina D      kůže 36.530,- 17.490,- 3.640,- 3.250,-
skupina H      kůže 37.310,- 18.270,- 3.970,- 3.640,-
skupina J       kůže 40.630,- 19.180,- 4.550,- 3.970,-
skupina M     kůže 43.880,- 19.890,- 4.880,- 4.550,-
skupina T       kůže 47.190,- 20.990,- 5.530,- 5.190,-
skupina X      kůže 50.440,- 21.910,- 6.110,- 5.660,-

Příplatky
kovové nohy                   
typ 665, 667, 668, 895 780,- 780,-

včetně 1 ledvinového 
polštáře

dodává se s poutkem                                                                
přes záda

48 x 27 cm 45 x 27 cm
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Rozměry: 90 cm 57 x 52 cm

Maloobchodní ceník platný od 22.10.2022.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena.


