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ChiCago

Výběr barevného provedení kovových částí:
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bílá
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černá
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RAL 4006
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Rovná lavice model Chicago,
170 cm, čalouněný sedák a opěrák,
imitace nerez
Stůl model Nevada,
160 x 90 cm, stolová deska magnolie
mat, imitace nerez
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák, imitace
nerez

Provedení: magnolie mat, imitace
nerez
Čalounění: imitace kůže 9640

Výběr dezénů:

jádrový
buk

dub
Sonoma

San Remo San Remo
bronz

magnolie
mat

bílá vysoký
lesk
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Vyobrazení:

Rohová lavice model Chicago,
142 x 192 cm (pravo-levá), čalouněný sedák a
opěrák, imitace nerez
Stůl model Nevada,
120 x 80 cm, stolová deska dezén San Remo,
imitace nerez
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák,
kostra v provedení imitace nerez

Provedení: San Remo, imitace nerez
Čalounění: imitace kůže 9432

Vyobrazení:

Rovná lavice model Chicago, 190 cm, čalouněný sedák
a opěrák, kovová kostra bílá RAL 9016
Stůl model Nevada, 180 x 90 cm, stolová deska bílá
vysoký lesk, kovová kostra RAL 9016 bílá
Židle model Tereza,
čalouněný sedák a opěrák, kovová kostra RAL 9016 bílá

Provedení: bílá vysoký lesk, bílá RAL 9016
Čalounění: imitace kůže 1006 černá

Výběr barevného provedení kovových částí:

RAL 9016
bílá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová
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LaS vEgaS
Rohová lavice model Las Vegas,
152 x 202 cm nebo 202 x 152 cm
(není pravo-levá), čalouněný sedák a opěrák,
kovové díly imitace nerez
Stůl model Nevada,
130 x 85 cm, bez roztahu, stolová deska v dezénu
San Remo, kovové díly imitace nerez
Židle model Tereza,
čalouněný sedák a opěrák,
kovová kostra imitace nerez

Provedení: San Remo, imitace nerez
Čalounění: 152

RAL 9016
bílá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová
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Výběr barevného provedení kovových částí:
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Vyobrazení:

Rovná lavice Las Vegas,
170 cm, čalouněný sedák a opěrák,
kovové díly v tyrkysové barvě RAL 5021
Stůl model Nevada,
160 x 90 cm, stolová deska v dezénu San Remo,
kostra tyrkysová RAL 5021
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák, kostra tyrkysová RAL
5021

Provedení: San Remo, tyrkysová RAL 5021
Čalounění: 181

Výběr barevného provedení kovových částí:

RAL 9016
bílá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová

Vyobrazení:

Stůl model Nevada,
180 x 90 cm, bez roztahu, stolová deska San Remo,
kovová kostra RAL 9011 černá
Židle model Tereza,
čalouněný sedák a opěrák, kovová kostra RAL 9011
černá

Provedení: San Remo, RAL 9011 černá
Čalounění: imitace kůže 9640
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Stůl model Nevada,
180 x 90 cm, bez roztahu, stolová deska bílá
vysoký lesk, kovová kostra RAL 9011 černá
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák, kovová kostra
RAL 9011 černá,
Čalounění: imitace kůže 0183 bílá
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák, kovová kostra RAL
9016 bílá,
Čalounění: imitace kůže 1005 černá

Provedení: bílá vysoký lesk

Výběr barevného provedení kovových částí:

RAL 9016
bílá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová
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Vyobrazení:

Stůl model Nevada,
180 x 90 cm, bez roztahu, stolová deska San Remo bronz,
kovová kostra RAL 5021 tyrkysová
Židle model Klara,
čalouněný sedák a opěrák, kovová kostra 5021 tyrkysová

Provedení: San Remo bronz
Čalounění: imitace kůže 185 hnědá

Výběr barevného provedení kovových částí:

RAL 9016
bílá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová

Vyobrazení:

Stůl model Nevada,
120 x 80 cm, bez roztahu, stolová deska bílá vysoký
lesk, kovová kostra RAL 4006 purpurová
Židle model Tereza,
čalouněný sedák a opěrák,
kovová kostra RAL 4006 purpurová

Provedení: bílá vysoký lesk
Čalounění: imitace kůže 123 bílá
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TYPOVÝ PLÁN
Rohové lavice

Vyobrazení:

Rohová lavice model Chicago,
142 x 192 cm (pravolevá), čalouněný sedák a opěrák,
kovové části - práškový lak, výběr barvy z vzorníku

Vyobrazení:

Rohová lavice Las Vegas,
152 x 202 cm nebo 202 x 152 cm (není pravo-levá), čalouněný sedák
a opěrák, kovové části - práškový lak, výběr barvy ze vzorníku

Vyobrazení:

Rovná lavice model Las Vegas,
150 cm, 170 cm nebo 190 cm, čalouněný sedák a opěrák,
kovové části - práškový lak, výběr barvy z vzorníku

Vyobrazení:

Rovná lavice model Chicago,
150 cm,170 cm nebo 190 cm, čalouněný sedák a opěrák,
kovové části - práškový lak, výběr barvy z vzorníku

Židle

Rovné lavice

www.iktus.cz

Vyobrazení:

Židle model Tereza, kovové části - práškový
lak, výběr barvy z vzorníku

Vyobrazení:

Židle model Klara, kovové části - práškový
lak, výběr barvy z vzorníku

dle standardního vzorníku Iktus
Čalounické látky

jschlinger
Razítko

jschlinger
Razítko
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zu den Modellen Chicago, Las Vegas und
Freischwinger bzw. Stühlen Klara & Tereza

Stoly

Vyobrazení:

stůl model Nevada,
bez roztahu, stolová deska dle vzorníku dezénů, kovové
části - práškový lak, výběr barvy z vzorníku

120 x 80 cm
130 x 85 cm
138 x 90 cm
160 x 90 cm
180 x 90 cm

Barevné provedení kovových částí

RAL 9016
bálá

RAL 9011
černá

RAL 5021
tyrkysová

RAL 1023
žlutá

RAL 3003
červená

RAL 4006
purpurová

Výběr dezénů

jádrový
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dub
Sonoma

San Remo San Remo
bronz
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mat
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