
UPOZORNĚNÍ:  v případě použití rozkládacího mechanismu upozorňujeme na vysokou hmotnost daného dílu.

FR kolekce

Veškeré údaje týkající se rozsahu sortimentu, technických dat, 
konstukce, 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.

MODELY:

ROZMĚRY:

Nosnost modelů max. 120 kg

VOLITELNÉ PROVEDENÍ ŠVŮ:

jednoduchý šev ozdobný křížkový šev
STANDARDNÍ S PŘÍPLATKEM

STANDARDNÍ PODNOŽÍ:

02 - otočný kříž - chrom
pro FR 101, 102, 104, 110

05 - otočný kříž - černý komaxit
pro FR 101, 102, 104,110

PŘÍPLATKOVÉ PODNOŽÍ:
06 - otočný kříž - hnědý komaxit
pro FR 101, 102, 104, 110 

masiv jasan
pro FR 101
pro FR 110 bez příplatku

k/  moření dub
d/  moření wenge
e/ moření ořech
c/  moření přírodní

FR 102
střední křeslo
78  × 76 / v. 82 cm

FR 110
podnožka
56  × 46 / v. 43 cm

FR 104
vysoké křeslo
77  × 76 / v. 114  cm

FR 101
vysoké křeslo
78 × 76 / v. 113 cm

hloubka
sedáku

celková výška
celková šířka

výška sedáku

celková
hloubka

celková výška -------------------  113 cm
celková hloubka ----------------  76 cm
celková šířka --------------------  78 cm
hloubka sedáku -----------------  51 cm
výška sedáku --------------------  43 cm

FR 101

celková výška -------------------  82 cm
celková hloubka ----------------  76 cm
celková šířka --------------------  78 cm
hloubka sedáku ----------------- 51 cm
výška sedáku --------------------  43 cm

celková šířka
celková výška

výška sedáku

hloubka
sedáku

celková
hloubka

FR 102

hloubka
sedáku

celková výška
celková šířka

výška sedáku

celková
hloubka

celková výška --------------------  114 cm
celková hloubka -----------------  77 cm
celková šířka ---------------------  77 cm
hloubka sedáku ------------------  51 cm
výška sedáku ---------------------  43 cm

FR 104

celková šířka

celková výška

celková hloubka

celková výška --------------------    43 cm
celková šířka ---------------------    56 cm
celková hloubka  ------------------   46 cm

FR 110
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