
DAIDALOS II          

ROZMĚRY:

SESTAVY:

M (P/L)
238 × 209/ v. 79

K (P/L)
240 × 138/ v. 79

O (P/L)
276 × 197/ v. 79

J (P/L)
234 × 146/ v. 79

B (P/L)
308 × 209/ v. 79

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé).
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm
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Daidalos II je opticky nízká sedací souprava moderních
tvarů. Sedáky a područky jsou ozdobené čalounickými
vtahy, které mají navíc zpevňující funkci a zamezují
většímu řasení látky. 

Na pružinových vlnovcích se rozprostírají spirálové
bonelové pružiny, které jsou překryty vrstavami PUR
pěny v různých tuhostech.



DÍLY:

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. Znázorněné díly jsou P (pravé).

DAIDALOS II

Veškeré údaje týkající se rozsahu sor�mentu, 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.

DOPLŇKY:PŘÍPLATKOVÉ PODNOŽÍ:STANDARDNÍ PODNOŽÍ:

 

82 × 84/ v.  79 
s područkou
02 (P/L) – křeslo 

70 × 84/ v.  79 
bez područek
01 – křeslo

164 × 84/ v.  79 
s područkami
06 – 2-křeslo

210 × 84/ v.  79 
bez područek
07 – 3-křeslo

222 × 84/ v.  79 
s područkou
08 (P/L) – 3-křeslo 

234 × 84/ v.  79 
s područkami 
09 – 3-křeslo 

03 – křeslo
s područkami
94 × 84/ v.  79 

04 – 2-křeslo
bez područek
140 × 84/ v.  79 

05 (P/L) – 2-křeslo  
s područkou 
152 × 84/ v.  79

52 – univerzální taburet kostka 
plastové kluzáky
(neni v designu sedací soupravy)
50 × 50/ v.  42 

50 – univerzální taburet kostka 
plastové kluzáky
(neni v designu sedací soupravy)
35 × 35/ v.  42 

NS07 /c - dub olejovaný 
- výška 12cm

13 (P/L) – rohové křeslo 
koncové
88** × 138/ v.  79

15 (P/L) – koncový element 
123 × 86**/ v.  79

20 – taburet 118 × 70cm
118 × 70/ v.  42

18 – taburet 70 × 55cm
70 × 55/ v.  42

12 – rohové křeslo 
86 × 86/ v.  79

21* (P/L) – element XL
124** × 197/ v.  79

14 (P/L) – lůžko s područkou
82 × 146/ v.  79

(P/L)  - označení dílů, u kterých lze volit stranovou orientaci. 
Znázorněné díly jsou P (pravé).
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm.

šířka / hloubka / výška dílu *    POZOR na velikost dílu 21 - element  XL, minimální průchodnost dveřmi 79 cm,
dostatečný prostor před i za dveřmi.

**   Jedná se o maximální rozměr, díly mají přesah sedáku i v zadní části u opěráku.

NL01 /02 - chrom
           /05 - komaxit černá 
           /06 - komaxit hnědá 
          - výška 12cm

NS07 /c - přírodní buk 
           /d - moření wenge
           /e  - moření ořech 
           - výška 12cm


