
1/2

1327 - Polaris

Modell leírás: Modern sarokgarnitúra fejtámlafunkcióval. Választható ágyneműtartóval, ágyfunkc

Vázszerkezet: bükk és fenyő fűrészáruból forgácslap oldalakkal farostlemez merevítéssel készül

Ülésszerkezet: hullámrugó, normál habszerkezetű ülésszerkezet, fix párnázat

Támlaszerkezet: gumiheveder, lágy habszerkezetű támla, PE szálbundával borított támla, fix párnáz
Láb: krómszínű műanyag
Színkombináció: a garnitúra bevonókombinációval rendelhető.

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

1. 2. 3.

Garnitúra összeállítás

A bútorelem neve lábtartós fotel bal kar + 
sarokágy jobb kar

lábtartós fotel jobb kar + 
sarokágy bal kar

lábtartós fotel bal kar + 
sarokágy kar nélkül + 
sarokottomán jobbos

Méretek/típuskód 854 853 886

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 276 x 76 x 171 276 x 76 x 171 350 x 76 x 228

Ülésmélység cm 69 69 69
Ülésmagasság cm 41 41 41
Fekvőfelület cm ca. 135 x 202 135 x 202 -

Sarokágy felár 

**Bevont sarokágy felár 

Lábtartós fotel ágyneműtartó felár 

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenn
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4.

lábtartós fotel jobb kar + 
sarokágy kar nélkül + 
sarokottomán balos

887

350 x 76 x 228
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Polaris

5. 6. 7.

A bútorelem neve sarokágy jobb kar - sarokottomán balos sarokágy bal kar - sarokottomán jobbos ülőke

Méretek/típuskód 865 864 5010/1
Szélesség/Magasság/Mélység cm 
(ca.adat) 275 x 76 x 228 275 x 76 x 228 104 x 41 x 70

Ülésmélység cm 69 69 -
Ülésmagasság cm 41 41 41

 

Sarokágy felár -
**Bevont sarokágy felár -

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