
 Clancy

Modell leírás: Modern sarokgarnitúra támlafunkcióval, sarokággyal és ágyneműtartóval.

Vázszerkezet: tömör fa, farostlemez.

Ülésszerkezet:

Támlaszerkezet:

Láb: krómszínű műanyag

1. 2. 3. 4.

Garnitúra összeállítás

A bútorelem neve
lábtartós fotel jobb kar + 2,5 

üléses kanapé bal kar

lábtartós fotel bal kar + 2,5 

üléses kanapé jobb kar

lábtartós fotel bal kar + 2,5 

üléses kanapé kar nélkül + 3 

üléses sarokottomán jobbos

lábtartós fotel jobb kar + 2,5 

üléses kanapé kar nélkül + 3 

üléses sarokottomán balos

Méretek/típuskód 802 803 928 929

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat)
277 x 77-92 x 177 277 x 77-92 x 177 177 x 345 x 220 177 x 345 x 220

Ülésmélység cm 59 59 59 59
Ülésmagasság cm 42 42 42 42

** A funkciók biztonságos működtetése érdekében csak a vékony szövetekkel vállaljuk.

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

hullámrugó, filc, PUR hab, vatta borítással.

gumi heveder, PUR hab, vatta.
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5. 6. 7. 8.

A bútorelem neve
2,5 üléses kanapé bal kar +             3 

üléses sarokottomán jobbos

2,5 üléses kanapé jobb kar +                3 

üléses sarokottomán balos

lábtartós fotel bal kar + 2,5 üléses 

kanapé kar nélkül + lábtartós fotel 

jobb kar

ülőke

Méretek/típuskód 872 873 5010/1

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat)
268 x 77-92 x 220 268 x 77-92 x 220 368 x 77-92 x 177 102 x 42 x 68

Ülésmélység cm 59 59 59 -
Ülésmagasság cm 42 42 42 42

Sarokágy felár -

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont 
-

Sarokágy felár saját bőr bevonóval bevont -

Lábtartós fotel ágyneműtartó felár / db - - -

** A funkciók biztonságos működtetése érdekében csak a vékony szövetekkel vállaljuk.

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union
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