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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
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M-NO 180

pě nová matrace

180 x 200, v. 20 cm

M-NO 160 pě nová

matrace 160 x 200,

v. 20 cm

postelový korpus pro matraci

180 x 200

výš ka (bez podnož í): 20 cm

postelový korpus pro matraci

160 x 200

výš ka (bez podnož í): 20 cm

Popis matrace: Jádro

tvoř í kvalitní pur pě na s

5-anatomickými zónami.

Z kaž dé strany matrace

je použ it jiný typ pě ny o

síle 3 cm - latexová pě na

/studená pě na.

Potah: Tkanina z 100%

polyesteru proš itá s

rounem. Potah je opatř en

zipem z 4 stran, dě litelný

na dvě č ásti. Je svlékací

a prací do 60°C.

Z-NO zrcadlo hladké

(bez dekor. prvků )

v. 176 /š .64 /hl. 55

Na stojan zrcadla je

mož né zavě sit š atní

ramínko.

SKL-NO

stolek kulatý - matný

bílý lak

Ø 40 cm, výš ka 50

cm, podnož í: chrom

SKD-NO

stolek kulatý -

eurodýha moř ená do

oř echu

Ø 40 cm, výš ka 50

cm, podnož í: chrom

SHL-NO

stolek hranatý -

matný bílý lak

š . 38 / hl. 35 / v. 50

cm, podnož í: chrom

SHD-NO

stolek hranatý -

eurodýha moř ená do

oř echu

š . 38 / hl. 35 / v. 50

cm, podnož í: chrom


