Trevoro 9012

Výrobek je certifikován značkou „Goldene M“, jedinou oficiální značkou vysoké kvality nábytku v Německu, kterou uděluje
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM).
Výrobek prošel v nezávislých zkušebních institutech všemi testy na kvalitu použitých materiálů, bezpečnost, nezávadnost na
lidské zdraví, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Trevoro 9012
Informace k produktu a objednávkám
Konstrukce:

kovová rámová konstrukce.

Sedák:

spodní podpružení z dlouhoelastických kovových vlnovcových pružin, krycí rouno, vysokojakostní PUR pěna (min. RG 35), vatové rouno

Opěrák:

z ergonomicky formované pěny (min. RG 25), kryto vatovým rounem.

Výška sedáku - volitelně:

výška sedáku M (45 cm)
výška sedáku L (48 cm)

Rozměry:

celková šířka M / L : 76 cm
celková výška M / L : 115 / 118 cm
celková hloubka M / L : 85 - 167 cm / 87 - 169 cm
šířka sedáku M / L:
výška sedáku M / L:

50 cm
45 cm / 48 cm

hloubka sedáku M / L: 52 cm / 54 cm

Všechny použité materiály splňují požadavky DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel), v souladu s RAL GZ 430
Rozvržení a zpracování švů může být v případě zpracování látky, kůže nebo textilní kůže různé.
Veškeré látkové potahy zadní části opěradel jsou standardně dodávány v příslušném originálním provedení.
Materiálové informace o látkách naleznete na našich látkových a kožených visačkách na zadní straně pro jednotlivé látky a kůže.
Všechny hodnoty uvedené v ceníku odpovídají přibližným rozměrům v centimetrech.

Trevoro 9012
Další informace k produktu a objednávkám
Podnoží:

volitelně:

720
Talířové podnoží
Nerezová ocel

Funkce:

721
Hvězdicové podnoží
Hliník

volitelně:
Manuální funkce - zatažením za páku na vnitřní straně loketní opěrky společně s tlakem těla lze nastavit polohu opěrky nohou
a úhel sklonu zádového opěradla do zvolené ideální polohy.
Motorová funkce - veškeré polohování ovládáte stiskem tlačítek ručního spínače.

Trevoro 9012
Rozměry

cca. cm

Výška M / L

115 / 118

Hloubka M / L

85 / 87

Výška sedáku M / L
Hloubka sedáku M / L

45 / 48
52 / 54

Varianty

Typ-obj. číslo
Šířka v cm

8890
76

8891
76

8892
76

8893
76

Popis

Relaxační křeslo M
manuální funkce

Relaxační křeslo L
manuální funkce

Relaxační křeslo M
motorová funkce

Relaxační křeslo L
motorová funkce

látková skupina 2
látková skupina 3
látková skupina 4

40.320,42.690,43.260,-

40.320,42.690,43.260,-

52.360,54.740,55.290,-

52.360,54.740,55.290,-

kůže, skupina C
kůže, skupina L
kůže, skupina J
kůže, skupina T

52.430,57.260,61.320,66.080,-

52.430,57.260,61.320,66.080,-

64.470,69.290,73.360,78.120,-

64.470,69.290,73.360,78.120,-

Maloobchodní ceník platný od 16. 2. 2022.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

Změna cen vyhrazena.

