
Panama

Modell leírás:

Vázszerkezet: tömör fa és egyéb fa anyag

Ülésszerkezet: hullámrugó, PUR-hab, vatta borítás

Támlaszerkezet: rugalmas gumiheveder, PUR-hab, vatta borítás, minden típus bevont hátfalú

Láb:  fém

Színkombináció: Szövet 1: ülés, támla, karfa felső része, szövet 2: karfa, korpusz

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja mindig a drágább bevonókategória.

A bútor elem neve
lábtartós fotel bal kar - 2,5 üléses kanapé kar 

nélkül - ottomán jobbos

lábtartós fotel jobb kar - 2,5 üléses kanapé 

kar nélkül - ottomán balos

Méretek/típuskód

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 346 x 79-94 x 229 346 x 79-94 x 229

Ülésmélység cm 62 62

Ülésmagasság cm 42 42

Fekvőfelület cm ca. 128 x 268 128 x 268

Sarokágy felár 

Sarokágy felár saját bevonóval bevont 

Lábtartós fotel ágyneműtartó felár 

Karfa funkció felár / karfánként

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

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

modern sarokgarnitúra fejtámla funkcióval, továbbá választható ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, 

karfa funkcióval.
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A bútor elem neve
2,5 üléses kanapé kar 

nélkül

3 üléses kanapé bal 

kar

3 üléses kanapé jobb 

kar
ülőke

Méretek/típuskód 2520 3031 3033 5010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat)
134 x 79-94 x 106 185 x 79-94 x 106 185 x 79-94 x 106 103 x 42 x 68

Ülésmélység cm 62 62 62 66

Ülésmagasság cm 42 42 42 42

Sarokágy felár -

Sarokágy felár saját bevonóval bevont -

Ágyneműtartó felár - - - -

Karfa funkció felár / karfánként - -

 

A bútor elem neve sarokottomán balos sarokottomán jobbos lábtartós fotel bal kar
lábtartós fotel jobb 

kar

Méretek/típuskód 6531 6533 1311 1313

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 229 x 79-94 x 104 229 x 79-94 x 104 180 x 79-94 x 114 180 x 79-94 x 114

Ülésmélység cm 62 62 132 132

Ülésmagasság cm 42 42 42 42

Ágyneműtartó felár - -

Karfa funkció felár / karfánként - -

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

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

Made in EU
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