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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

Výrobce si vyž aduje právo změ ny

Vš echny použ ité materiály splň ují př ísné normy pro výrobu

č alouně ných výrobků

02/2016

MAIRA

A (P/L)

258 x 162 / v. 85

B (P/L)

278 x 162 / v. 85

C (P/L)

268 x 255 / v. 85

D (P/L)

258 x 196 / v. 85

E (P/L)

268 x 195 / v. 85

03 - 1-kř eslo s

područ kami

100 x 87 / v. 85

04 - 1,5-kř eslo s

područ kami

110 x 87 / v. 85

08 (P/L) - 2-kř eslo s

područ kou

161 x 87 / v. 85

09 - 2-kř eslo s

područ kami

175 x 87 / v. 85

11 (P/L) - 2,5-kř eslo s

područ kou

181 x 87 / v. 85

12 - 2,5-kř eslo s

područ kami

195 x 87 / v. 85

š íř ka / hloubka / výš ka dílu

(P/L) - označ ení dílů , u kterých lze volit stranovou orientaci.

Znázorně né díly jsou P (pravé).
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02/2016

MAIRA

14 (P/L) - 3-kř eslo

s područ kou

236 × 87 / v. 85

15 - 3-kř eslo

s područ kami

250 × 87 / v. 85

17 (P/L) - 3,5-kř eslo

s područ kou

266 × 87 / v. 85

18 - 3,5-kř eslo

s područ kami

280 × 87 / v. 85

21 (P/L) - lů ž ko 75

s područ kou

87 × 162 / v. 85

22 (P/L) - lů ž ko 85

s područ kou

97 × 162 / v. 85

23 (P/L) - rohový

element

koncový (75)

87 × 196 / v. 85

40 - taburet do

sestavy

k dílů m 08, 11, 14, 17

78 × 74 / v. 40

41 - taburet

78 × 74 / v. 40

PD1 opě rákový polš tář

65 × 15 / v. 50

v př ípadě objednání dílů

08, 09, 11, 12, 14, 15, 17

a 18 do rohové sestavy

Umístě ní

opě rákových

polš tář ů do rohu.

NS05 výš ka 20 cm

kov - hně dý lak (RAL 8019)

Základem sedací soupravy je kovová konstrukce a vysoké podnož í, které jí dodávají designovou lehkost a moderní vzhled. Celým

výrobkem se nese subtilní sokl, který plynule př echází v područ ku a opě radlo. To umož ň uje napojování dílů na sebe tak, aby celá linie

sedací soupravy navazovala. Pevné sedáky svým ř emeslným zpracováním citlivě navazují na zbytek výrobku a svým materiálovým

slož ením z č alounických popruhů a skladby PUR pě n zajiš ť ují maximální pohodlí.

výš ka

hloubka sedáku

celková hloubka

výš ka sedáku

výš ka područ ky

výš ka podnož í

85 cm

59 cm bez polš tář e

76 cm s polš tář em

87 cm

š íř ka područ ky

40 cm

73 cm

20 cm

14 cm


