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LAMELOVÁ KŘESLA: POLA & NELA

Pohodlné sezení a v případě křesla Pola i pohupovaní. Křesla mají
konstrukci z bukových lamel. Barvu konstrukce a materiál povlaku
si zvolíte sami. Čalounění je snímatelné pro snadnou údržbu.
Výplně jsou výměnné.

Rozměry podhlavníku
(bez závěsu) jsou
20 x 35 cm

Univerzální, lehce
šikmený podnožník

Délka 34 cm

Komfort v křesle lze vylepšit některým z doplňků
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Taburet UNI Podhlavník
KOMBO

Polstrované
područky

DOPLŇKY KŘESEL

TABURETY

Taburety mají úložný prostor. Používají se
k sezení, pod nohy i jako servírovací stolek.

Rozměry úložného prostoru jsou o 5 cm
menší než vnější rozměry taburetu.
Hloubka podle zvolené podstavy až 34 cm.

Pevné čalounění (bez snímatelného povlaku).

Možnost individuálního rozměru

Výšky a typy podstav

Výška 40 cm Výška 47 cm

VELIKOSTI 40 x 40 cm 50 x 50 cm 60 x 80 cm

Možnost individuálního rozměru

POLŠTÁŘE

Dekorační i praktické. Volbou materiálu sladíte
s vaším interiérem. Díky kvalitní výplni poslouží
jako opírací či bederní polštáře.

ROZMĚRY 30 x 50 cm 40 x 40 cm 70 x 70 cm

SEDACÍ POLŠTÁŘE

Oblíbené „bobíky“ na sezení s výplní ze speciálního
polystyrenového materiálu. Snímatelný povlak.
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Zakázkové provedení
Produkty lze přizpůsobit dle potřeb
zákazníka. Volit můžete vzhled a
materiály. U některých i rozměry
a výšku.

Snímatelný povlak
dělá z údržby křesla běžnou činnost.
Novým potahem navíc lehce změníte
design.

Doživotně dostupný servis a obnova
Garantujeme obnovu (nové výplně a
povlaky) i servis (opravy, náhradní
díly) dokud budete produkt
KOLINGER používat.

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ KOLINGER

Unikátní pohovky pro život

Více informací o výrobcích naleznete na našich
webových stránkách WWW.KOLINGER.COM


