
Bergen

Vázszerkezet: Tömör fa és egyéb fa alkatrészek ragasztással és köldökcsapos eljárással rögzítve.

Ülésszerkezet: hullámrugós tartószerelés bonellt tartalmazó habkazettás ülésszerkezettel,

és habbal/vattával borítva.

Támlaszerkezet: hullámrugó, PUR-hab, vatta.

Láb: műanyag.

Színkombináció: garnitúra bevonókombinációval NEM rendelhető.

A fotel és a 2 üléses 2 karfás típusok mindig bevont hátfalúak, 

a többi típus felár ellenében rendelhető bevont hátfallal.

Kontraszt tűzés: A modell alapból bevonóhoz hasonlótűzéssel készül, kontraszt tűzés is kérhető.

Kontraszt tűzés esetén beige vagy barna szín választható, rendeléskor kérjük a kontraszt szín meghatározását.

Jellegrajzok: A típusrajzok tájékoztató jellegűek, valóságban eltérhetnek.

Ráncosodás: A laza kárpitozás ráncosodást eredményezhet, ez a modell jellegzetes tulajdonsága, ezért ez reklamáció alapját nem képezheti.

Jellegrajzok: A típusrajzok tájékoztató jellegűek, valóságban eltérhetnek.

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
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Bergen

Funkciók

Sarokágy  

3 üléses bal/jobb karos típusnál rendelhető.

Csak kis sarokfotellel rendelhető.

 

Kanapéágy  

3 üléses bal/jobb és 2 karos típusnál rendelhető.

Csak nagy sarokfotellel rendelhető.

Sarokgarnitúra esetén az ágyszerkezetet tartalmazó kanapé

10 cm-rel túlnyúlik a sarokfotel ívén.

Ágyneműtartó

2 üléses bal/jobb és 2 karos kanapénál rendelhető.

 

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
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Bergen

1 2 3

A bútor elem neve fotel két kar 2 üléses kanapé két kar 2 üléses kanapé bal kar

Típuskód 1012/1 2022 2021

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 97 x 104 x 98 156 x 104 x 98 135 x 104 x 98

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45

Görgős fotel felár  (ROL)                     

Ágyneműtartó felár (BK)           

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
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Bergen

4 5 6 7

A bútor elem neve 2 üléses kanapé jobb kar 3 üléses kanapé két  kar 3 üléses kanapé bal kar 3 üléses kanapé jobb kar

Típuskód 2023 3032 3031 3033

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 135 x 104 x 98 204 x 104 x 98 185 x 104 x 98 185 x 104 x 98

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45 45

Kanapéágy fekvőfelület (cca. adatok)           192x142 192x142 192x142

Sarokágy fekvőfelület (cca. adatok)                     195x110 195x110

Ágyneműtartó felár (BK)                               

Sarokágy felár * (QRS)                     

Kanapéágy felár ** (LS)           

* csak egyik funkció választható

**Sarokgarnitúra esetén az ágyszerkezetet tartalmazó kanapé
10 cm-rel túlnyúlik a sarokfotel ívén.

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
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Bergen

8 9 10

A bútor elem neve

kis sarokfotel 

(kanapéággyal nem 

rendelhető)

nagy sarokfotel

(sarokággyal nem 

rendelhető)

ülőke

Típuskód 4010/1 4010/2 5010/1

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 98 x 104 x 98 105 x 104 x 105 58 x 43 x 48

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56           

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45           

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
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