
PERGAMON

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických 
dat, konstrukce, výbavy, materiálů a vnějších vyobrazení jsou 
nezávazné a vztahují se k termínu tiskové uzávěrky.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Všechny použité materiály splňují přísné normy pro 
výrobu čalouněných výrobků.
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PERGAMON
ROZKLÁDACÍ POhOVKA VhODNÁ PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ



ChARAKTERISTIKA MODELU

DÍLY:

TYTo DÍLY jen zakázkově na DopTánÍ:

PERGAMON
DÍLY A DOPLňKY (v měřítku 1:100)

160 – 3-křeslo rozkládací
s područkami
200(226*)/98(210)/v.90
(matrace 160x197x14)

120 – křeslo rozkládací
s područkami
160(186*)/98(210)/v.90
(matrace 120x197x14)

110 – křeslo rozkládací
s područkami
150(176*)/98(210)/v.90
(matrace 110x197x14)

100 – křeslo rozkládací
s područkami
140(166*)/98(210)/v.90
(matrace 100x197x14)

90 – křeslo rozkládací
s područkami
130(156*)/98(210)/v.90
(matrace 90x197x14

70 – křeslo rozkládací
s područkami
110(136*)/98(210)/v.90
(matrace 70x197x14)

01 – křeslo s područkami
(nerozkládací)
91(117*)/88/v.90

140 – 2,5-křeslo rozkládací
s područkami
180(206*)/98(210)/v.90
(matrace 140x197x14)

160 p/L – 3-křeslo rozkládací 
s područkou
188(201*)/98(210)/v.90
(matrace 160x197x14)

140 p/L – 2,5-křeslo rozkládací 
s područkou
168(181*)/98(210)/v.90
(matrace 140x197x14)

17 p/L – lůžko s područkou 
a s úložným prostorem
90(102*)/170/v.90

41 p/L – rohový element 
s úložným prostorem
88/175/v.90

03 – 3-křeslo s područkami
(nerozkládací)
200(226*)/88/v.90

02 – 2-křeslo s područkami
(nerozkládací)
170(196*)/88/v.90

56 – taburet
120/60/v.45

58 – taburet
s úložným prostorem
120/60/v.45

20 – taburet
70/57/v.45

21 – taburet 
s úložným prostorem
70/57/v.45

47 – opěrka hlavy
57/14/v.16

Výběr z dvou šířek područek: úzká 12 cm , (široká 26 cm*) - základní 
uvedený rozměr je s úzkými područkami
Výška sedáku: 45 cm , hloubka sedáku: 58 cm
U tohoto modelu je použit kvalitní rozkládací mechanismus, který je 
standardně dodáván s pružinovou matrací. Za příplatek lze zvolit i 
pěnovou matraci – viz ceník.
Tento model je určen pro každodenní spaní.
Tolerance rozměru uvedených u jednotlivých dílu ± 25 mm.

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

šířka / hloubka / výška dílu
Tolerance rozměrů uvedených 
u jednotlivých dílů: ± 25 mm

Sedací souprava, která nabízí modul lůžka určeného ke každodennímu spánku. Kvalitní rozkládací 
mechanismus, v němž je standardně uložena pružinová matrace, vyniká velice snadnou 
manipulací. Díky nabídce různých rozměrů matrací a dílů se hodí do každého prostoru. S tímto 
modelem získáte plnohodnotnou postel i pohovku v jednom výrobku.

1.

1. Našroubujte nohy do závitů.

2. Nasunutím do kovových ližin 
připevněte záda a područky.

3. Připevněte přední čelo nasazením 
kovových spon na přední lištu.

2.

3.

4.

MONTÁŽ A ROZKLÁDÁNÍ

(díly 140 a 160 se dodávají v rozloženém 
stavu a křeslo lze snadno sestavit)

MONTÁŽ: ROZKLÁDÁNÍ:

ROZMĚRY

výška 90 cm
hloubka sedáku 58 cm
celková hloubka 98 cm

výška sedáku 45 cm
výška područky 64 cm
široká područka 25 cm
úzká područka 12 cm
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DOPORUČENÉ PODNOŽÍ

p01 – broušená nerez p02 – titanový nástřik


