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PURE

Stoly PURE / ELITE sú zložené z charakteristických masívnych hranolových podnoží a dreveného vrstveného plátu s priznanými spojomi.
Dubové stoly dávajú vyniknúť neopakovateľnej kresbe prírodného materiálu. Dodávajú sa v celku v šírkach 90 a100 cm. Dĺžky podľa výberu sú uvedené na obrázku.
Rozťahovacie stoly PURE / ELITE vychádzajú zo základnývh pevných stolov. Pomocou kovového jednostranného kovania sa stoly roztiahnu do boku.
Drevený plát stola sa po vložení nadstavbovej dosky ( umiestnenej vo vnútri stola) predĺži o 64cm.

DĹŽKY PEVNÉHO STOLA
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Dizajn stola
PURE

ŠÍRKA 90 alebo 100 cm

max. dĺžka pevného stola 260 cm

Dizajn stola
ELITE

STOLIČKY
Stoličky sú spojené mimoriadne pevnými
čapovanými spojmi, ktoré zaručujú ich dlhú
funkčnú životnosť.Dizajn konštrukcie stoličky
je výnimočný v detailoch tvarov a egonómií,
ktorá s koženým čalúnením sedáku a operadla
zaručuje komfort sedenia.
Stoličky DEBORA sa vyrábajú vo variantách
s dreveným sedaákom a operadlom,
alebo čalúnnené.

R O Z Ť A H O V A C I E STOLY
PREDĹŽENIE
ROZTIAHNUTÍM
+ 64 cm
( jednotné pre všetky stoly )

PURE

Max. dĺžka neroztiahnutého rozťahovacieho stola je

160

200 cm

180

Min. dĺžka neroztiahnutého rozťahovacieho stola
150cm

Max. dĺžka rozťahovacieho stola po roztiahnutí je 264 cm

115 cm

DEBORA BAROVÁ

ŠÍRKA 90 alebo 100 cm

93 cm

DEBORA XL

VÝŠKA 76 cm

84 cm

DEBORA L

+ 64 cm

Napíšte nám na www.mvariant.sk
meno:
Vaša správa...............

e-mail:

predmet:

Navštívte naše predajne. Nábytok si pozriete „naživo“ a my Vám radi pri výbere poradíme.
Vzorkovník farebného prevedenia a aktuálnu ponuku tvarov a nových typov nájdete vždy v našich predajniach. Nákresy sú ilustračné. Zmena rozmerov a tvarov vyhradená !
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