
1644 - Bergamo

Modell leírás: modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval , ágyneműtartóval. A garnitúra jobbosra, balosra szerelhető.
Karfa funkció: választható, vagy minden karfa funkciós vagy minden karfa fix.
Vázszerkezet: tömörfa és egyéb fa alkatrészek.
Ülésszerkezet: hab, vatta
Támlaszerkezet:
Láb:
Színkombináció: a garnitúra bevonókombinációval rendelhető.

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja mindig a drágább bevonókategória.
Bevonó kombináció esetén csak egyféle megosztással rendelhető:
üléspárna + támlapárna + kar felső része: szövet 1, kar alja + korpusz: szövet 2.

Inklusive párnák: L-Form 3 db támlapárna, U-Form 6 db támlapárna

Garnitúra összeállítás
2 üléses kanapé bal 
kar - lábtartós fotel 

jobb kar

2 üléses kanapé bal 
kar - lábtartós fotel 

XL jobb kar

lábtartós fotel bal kar 
- 2 üléses kanapé kar 

nélkül - 
sarokottomán jobbos

lábtartós fotel XL bal 
kar - 2 üléses kanapé 

kar nélkül - 
sarokottomán jobbos

ülőke tárolóval

Méretek/típuskód 870/1-2 870/3-4 917/5-6 917/7-8 5010/1
Szélesség/Magasság/Mélység 267 x 71-85* x 177 282 x 71-85* x 177 325 x 71-85* x 190 340 x 71-85* x 190 93 x 42 x 68
Schenkelmasse in cm 262 x 177 282 x 177 190 x 325 x 177 190 x 340 x 177
Ülésmélység cm 53-78** 53-78** 53-78** 53-78**
Ülésmagasság cm 42 42 42 42 42
Fekvőfelület cm ca. 122 x 196 122 x 211 122 x 276 122 x 291

A garnitúra öszeállítás 
3 db támlapárnát 

tartalmaz

A garnitúra 
öszeállítás 3 db 

támlapárnát tartalmaz

A garnitúra öszeállítás 
6 db támlapárnát 

tartalmaz

A garnitúra öszeállítás 
6 db támlapárnát 

tartalmaz

Karfa funkció felár karfánként *** -

Ágyfunkció felár -

* magasság párnával
** ülésmélység párnák nélkül
*** karfa funkció:  1  db U-Form, 2 db L-Form esetén. Vagy minden karfa funkciós vagy minden karfa fix.

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

hab, vattaborítás, támlapárna. Minden elem bevont hátfalú.

Quality, environmental protection, working conditions
Made in EU

according to the standards of the European Union

elől krómszínű műanyag, hátul fekete műanyag
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