
08/2018

ROZKLÁDACÍ MODELY          

IKARUS

DONA

-1-

KOSTRA je z tvrdého bukového dřeva (velká trvanlivost, ale i hmotnost) 
v kombinaci se smrkovým dřevem, DTD, LTD a čalounickou lepenkou.

FUNKCE - rozkládací systémje řešen třemi výsuvnými díly dopředu, přičemž poslední díl je opatřen 
lamelami a úložným prostorem. Část, která vyjíždí poslední
je určena pro menší zatížení (hlava, ramena). Všechny díly jsou změkčeny velice 
klavitní PUR pěnou Duren o různé tloušťce. Rozkládání je vhodné pro příležitostné spaní. 

POTAHOVÉ MATERYÁLY je možno volit individuálně z aktuálních vzorkovnic . 
Vybírat lze z jednobarevných i vzorkovaných látek, kůže a  Alcantary.
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CELKOVÁ VÝŠKA VE SLOŽENÉM STAVU: bez opěrákových
polštářů  cca 70 cm, s nimi cca 83 cm,
VÝŠKA SEDÁKŮ VE SLOŽENÉM STAVU: cca 44 cm,
HLOUBKA SEDÁKŮ VE SLOŽENÉM STAVU: cca 52 cm,
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY: cca 31 cm 
šířka / hloubka / výška  sedačky
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm 

CELKOVÁ VÝŠKA VE SLOŽENÉM STAVU: cca 87 cm, 
VÝŠKA SEDÁKŮ VE SLOŽENÉM STAVU: cca 44 cm,
HLOUBKA SEDÁKŮ VE SLOŽENÉM STAVU: cca 56 cm,
VÝŠKA LOŽNÉ PLOCHY: cca 31 cm 
šířka / hloubka / výška  sedačky
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých dílů + 2,5 cm 

1110 – 1,5 - křeslo rozkládací 
složené 130 × 84/ v. 83
rozložené 130 × 221/ v. 83 
(ložná plocha 98 × 190/ v. 31)

1100 – 2 - křeslo rozkládací 
složené 172 × 84/ v. 83
rozložené 172 × 221/ v. 83 
(ložná plocha 137 × 190/ v. 31)
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1310 – 1,5 - křeslo rozkládací 
složené 148 × 84/ v. 87
rozložené 148 × 221/ v. 87 
(ložná plocha 98 × 190/ v. 31)

1300 – 2 - křeslo rozkládací 
složené 186 × 84/ v. 87
rozložené 186 × 221/ v. 87 
(ložná plocha 137 × 190/ v. 31)

DÍLY:


