
TRIO TRIO

Vyobrazení:

Rohová lavice ve třech velikostech

Rozměry (při pohledu zepředu):
125 x 165 cm                165 x 125 cm
140 x 180 cm                180 x 140 cm
155 x 195 cm                195 x 155 cm

Vyobrazení:

Rovná lavice ve třech velikostech

Rozměr:
120 cm
140 cm
160 cm

Vyobrazení:

Lavička ve třech velikostech

Rozměr:
120 cm
140 cm
160 cm

Vyobrazení:

Bok typ A

Vyobrazení:

Bok typ B

3 typy boků

3 typy opěráků

3 typy stolů

Výběr dezénů:

Vyobrazení:

Bok typ C

Vyobrazení:

Židle Sandra
kostra masivní buk

Vyobrazení:

Židle Klara
kovová kostra,
práškový lak

Vyobrazení:

Opěrák typ 1

Vyobrazení:

Opěrák typ 2

Vyobrazení:

Opěrák typ 3

jádrový
buk

dub
Sonoma

bílá vysoký
lesk

San Remo San Remo
bronz

Rozkládací stůl:
roztah 40 cm
110 (150) x 70 cm
120 (160) x 80 cm
130 (170) x 85 cm

Vyobrazení:
Stůl model Kreta,
na výběr základová deska z laminované
dřevotřísky nebo kovová, práškově lakovaná

Pevný stůl:
110 x 70 cm
120 x 80 cm
130 x 85 cm

Rozkládací stůl:
roztah 40 cm
110 (150) x 70 cm
120 (160) x 80 cm
130 (170) x 85 cm

Vyobrazení:
Stůl model Hector,
na výběr základová deska z laminované
dřevotřísky nebo kovová, práškově lakovaná

Pevný stůl:
110 x 70 cm
120 x 80 cm
130 x 85 cm

Rozkládací stůl:
roztah 40 cm
110 (150) x 70 cm
120 (160) x 80 cm
130 (170) x 85 cm

Látky ze
standardní
kolekce Iktus

Vyobrazení:
Stůl model Ulm,
na výběr základová deska z laminované
dřevotřísky nebo kovová, práškově lakovaná

Pevný stůl:
110 x 70 cm
120 x 80 cm
130 x 85 cm

Vyobrazení:

Židle Tereza
kovová kostra,
práškový lak

Vyobrazení:

Rohová lavice model Trio, 140 x 180 cm nebo 180
x140 cm (není pravo-levá), čalouněný sedák a
opěrák, venkovní bok typ A, opěrák typ 1
Stůl model Hector, 120 x 80 cm, bez roztahu,
základová deska kovová, práškový lak
Židle model Tereza, čalouněný sedák a opěrák,
kostra kovová, práškově lakovaná

Provedení: bílá vysoký lesk
Čalounění: sedák: imitace kůže 132

opěrák: 51001

Vyobrazení:

Rohová lavice model Trio, 140 x 180 cm nebo 180 x 140 cm
(není pravo-levá), čalouněný sedák a opěrák, venkovní bok
typ A, opěrák typ 1
Stůl model Hector, 120 x 80 cm, bez roztahu,
základová deska kovová, práškově lakovaná
Židle model Tereza, čalouněný sedák a opěrák,
kostra kovová, práškově lakovaná

Provedení: bílá vysoký lesk

Čalounění:
sedák: 1006
opěrák: 1005
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TRIO

Vyobrazení:

Rovná lavice model Trio, 140 cm, čalouněný
sedák a opěrák, venkovní bok typ A, opěrák typ 1
Stůl model Hector, 130 x 85 cm, bez roztahu,
základová deska kovová, práškový lak
Lavička model Trio, 140 cm, čalouněný sedák,
venkovní bok typ A

Provedení: San Remo bronz
Čalounění: 152

Provedení: dub Sonoma

Čalounění:
sedák: 182
opěrák: 185

Vyobrazení:

Rohová lavice model Trio, 155 x 195 cm nebo 195 x 155 cm
(není pravo-levá), čalouněný sedák a opěrák, venkovní bok typ
B, opěrák typ 2
Stůl typ Ulm, 130 x 90 cm, bez roztahu, základová deska
laminovaná dřevotříska
Židle model Sandra, čalouněný sedák a opěrák, masivní
buk

Vyobrazení:

Rohová lavice model Trio, 125 x 165 cm nebo 165 x 125 cm
(není pravo-levá), čalouněný sedák a opěrák, venkovní bok
typ C, opěrák typ 3
Stůl model Kreta, 110 x 70 cm, bez roztahu, základová
deska z laminované dřevotřísky
Židle model Klara, čalouněný sedák a opěrák,
kovová kostra práškově lakovaná
Provedení: magnolie mat
Čalounění: imitace kůže 143
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