Souprava Manila
šířka x hloubka x celková výška (sklopené opěrky / zvednuté opěrky)
- základní rozměry jednotlivých dílů uvedených v ceníku
(červeně uvedené rozměry udávají min a max šířku dílu, kterou lze objednat)
Díl 1 – křeslo
95x103x82/104 cm
80 - 120 cm

Díl 2 – místná
162x103x82/104
cm
120 - 210 cm

Díl 3 – místná
229x103x82/104
cm
170 - 290 cm

Díl Taburet – T
67 x 67 cm
50 - 100 cm

103 cm

60-100 cm

100 - 160 cm

Sestava 2P – r – 1DL
229 x 170 cm

Sestava 2P-r-2L
251 x 251 cm

150 - 240 cm

Standard područka Manila šířka 14 cm Područka rovná hladká - šířka 10 – 25 cm
šířka x hloubka x celková výška (sklopené opěrky/zvednuté opěrky)
– základní rozměry jednotlivých dílů uvedených v ceníku
(červeně uvedené rozměry udávají min a max šířku dílu, kterou lze objednat)

Díl 1L/P – křeslo rohové
81x103x82/104 cm

Díl 2L/P – dvoumístný rohový
148x103x82/104 cm

60 - 105 cm

110 - 185 cm

Díl 3L/P – trojmístný rohový
215x103x82/104 cm

60 - 105 cm

Výšky sedací soupravy:

104 cm

103 cm

Díl 1DL/P
křeslo relax rohové
81x170x82/104 cm

Sestava 1DP-3L
170 x 296 cm

160 – 265 cm

82 cm

58 cm

Sestava 2 + 1 + T

150-240 cm

100-160 cm

50-80 cm

Sestava 1P – r – 2L
251 x 185 cm

Díl -rDíl 1M
křeslo modulové roh s polohovacími
opěrkami
67x103x82/104 cm
103x103x82/104
cm
50 - 80 cm
103 cm

max 100 cm

103 cm

Standard područka Manila šířka 14 cm Područka rovná hladká - šířka 10 – 25 cm

Područka
standard
Manila
š. 14 cm

Područka
rovná hladká
š. 10 – 25 cm

10 cm
44 cm

Nožičky pro standardním provedení sedací soupravy Manila
výška 10 cm:
Noha N7

Noha N1

Noha N11

dřevo buk - kulatá

kov lesk

kov lesk

