
KŘESLA

DOPLŇKY: STANDARDNÍ PODNOŽÍ:

PŘÍPLATKOVÉ PODNOŽÍ:

VOLITELNÉ PROVEDENÍ:
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Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm

dřevěné podnoží, výška 21 cm

dřevěné podnoží, výška 21 cm

oeLÅ=- buk
oeLÅ=- wenge
oeLÅ=- ořech

oeLâ=- dub olejovaný

MQ - podnožka ke křeslu
01. a 02.
59 × 45/v. 45

MR - područka rovná 
ke křeslu 01. a 02.

MR - podnožka k ušáku 03.
59 × 49/v. 45

MT - podhlavník
32 × 56/v. 6

01 - křeslo nízké
70 × 79/v. 86

03 - ušák
74 × 86/ v.110

02 - křeslo vysoké
70 × 83/ v.105

celková šířka - vysoké, nízké -------70 cm
celková hloubka - vysoké ----------83 cm
celková hloubka - nízké ------------79 cm
celková výška - vysoké -----------105 cm
celková výška - nízké ---------------86 cm

šířka sedáku ---------------46 - 57 cm
hloubka sedáku----------------53 cm
výška sedáku--------------------45 cm
šířka područky--------------------8 cm
výška područky-----------------60 cm
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celková šířka----------------------74 cm
celková hloubka -----------------86 cm
celková výška -------------------110 cm
šířka sedáku -----------------47 - 56 cm

hloubka sedáku -----------------55 cm
výška sedu------------------------45 cm
šířka područky---------------------8 cm
výška područky------------------67 cm

šířka
područky

šířka
sedáku

celková šířka

výška područky

celková výška

výška sedu

celková hloubka

hloubka
sedáku

RHEA



KŘESLA

03/2022 

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

PO-PÁ 9-18, SO 9-12,30 hod.

Váš prodejce:Veškeré údaje týkající se rozsahu sortmentu, technických dat,
konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou
nezávazné a vztahují se k termínu skové uzávěrky.

Výrobce si vyžaduje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy
pro výrobu čalouněných výrobků.

11 - křeslo
70 × 83/ v. 80 cm
hl. sedáku 53 cm, v. sedáku 46 cm
podnoží chrom 

13 - křeslo
98 × 80/ v. 89 cm
hl. sedáku 56 cm, v. sedáku 47 cm
podnoží  černý komaxit

12 - křeslo
52 × 43/ v. 81 cm
hl. sedáku 40 cm, v. sedáku 41 cm

11.k - křeslo
v kombinaci potahového
materiálu
70 × 83/ v. 80 cm
hl. sedáku 53 cm, v. sedáku 46 cm
podnoží chrom 

dřevěná područka - dub olejovaný
(příplatek)
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