DAIDALOS II

01 - kř eslo
bez
područ ek
70/84/v.79

02 - kř eslo
s područ kou
(P/L)
82/84/v.79

03 - kř eslo
s područ kami
94/84/v.79

07 - 3-kř eslo
bez područ ek
210/84/v.79

12 - rohové
kř eslo
86/86/v.79

20 - taburet
118x70cm
118/70/v. 42

04 - 2-kř eslo
bez područ ek
140/84/v.79

08 - 3-kř eslo
s područ kou
(P/L)
222/84/v.79

15 - koncový
element
(P/L)
123/86**/v.79

13 - rohové
kř eslo
koncové
(P/L)
88**/138/v.79

06 - 2-kř eslo
s područ kami
164/84/v.79

09 - 3-kř eslo s
područ kami
234/84/v.79

21* - element XL
(P/L)
124**/197/v.79

19 - taburet
70x55cm
70/55/v.42
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05 - 2-kř eslo
s područ kou
(P/L)
152/84/v.79

14 - lů ž ko s
područ kou
(P/L) 82/146/v.79

52 - univerzální taburet kostka
50/50/v.42, plastové kluzáky
(není v designu sedací soupravy)
50 - univerzální taburet kostka
35/35/v.45,plastové kluzáky
(není v designu sedací soupravy)

Veš keré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vně jš ích vyobrazení jsou nezávazné
a vztahují se k termínu tiskové uzávě rky

Autorizovaný prodejce QL Interier s.r.o.
Selská 63, 614 00 Brno-Malomě ř ice

Výrobce si vyž aduje právo změ ny

www.polstrinbrno.cz
info@polstrinbrno.cz

Vš echny použ ité materiály splň ují př ísné normy pro výrobu
č alouně ných výrobků
02/2016

Pondě lí-pátek 9°°-18°°
Soboty 9°°-13°°

DAIDALOS II

K - sestava
(P/L) 240/138/v. 79

O - sestava
(P/L) 276/197/v.79

M - sestava
(P/L) 238/209/v. 79

J - sestava
(P/L) 234/146/v. 79

NS07 /c - př írodní
buk
/d - moř ení wenge
/e - moř ení oř ech
- výš ka 12cm ***

B - sestava
(P/L) 308/209/v. 79

š íř ka / hloubka / výš ka dílu
(P/L) - označ ení dílů , u kterých lze volit stranovou orientaci.
Znázorně né díly jsou P (pravé).
Tolerance rozmě rů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm.
* POZOR na velikost dílu 21 - element XL, minimální prů chodnost dveř mi 79 cm,
dostateč ný prostor př ed i za dveř mi.
** Jedná se o maximální rozmě r, díly mají př esah sedáku i v zadní č ásti u opě ráku.
*** Mož nost výš ky 14cm. Toto provedení je ř eš eno př íplatkem.

POLSTRIN DESIGN s.r.o.
Praž ská 685, 500 04 Hradec Králové
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz
www.polstrin.cz

Veš keré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vně jš ích vyobrazení jsou nezávazné
a vztahují se k termínu tiskové uzávě rky

Autorizovaný prodejce QL Interier s.r.o.
Selská 63, 614 00 Brno-Malomě ř ice

Výrobce si vyž aduje právo změ ny

www.polstrinbrno.cz
info@polstrinbrno.cz

Vš echny použ ité materiály splň ují př ísné normy pro výrobu
č alouně ných výrobků
02/2016

Pondě lí-pátek 9°°-18°°
Soboty 9°°-13°°

NS07 /k - dub
olejovaný
- výš ka 12cm ***
NL01 /02 - chrom
/05 - komaxit č erná
/06 - komaxit hně dá
- výš ka 12cm ***

