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Informacja o Modelu
 
KORPUS : Stelaż klejony i kołkowany; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;
SIEDZENIE : Sprężyny faliste; Pianka HR 44kg/m3 + Mata (Pianka cięta Las�lux+Silikon);
OPARCIE : Poduszka oparciowa (Pierze);
STOPKI : Metal;

 

1 Tkanina obiciowa

2 Poduszka oparciowa (Pierze)

3 Owata

4 Płyta pilśniowa

5 Sprężyna falista

6 Pianka HR 44kg/m3 + Mata (Pianka cięta
Las�lux+Silikon)
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Model może być wykonany tylko w jednej tkaninie lub w jednej skórze (uni)! 
Przy wykonaniu w skórze występują inne przeszycia, jak w przypadku tkaniny. 
 
Rodzaj tapicerki: miękka, luźna konstrukcja tapicerki, dla której typowe jest tworzenie się fałd oraz
zamarszczeń tapicerki. 
Poduszki lędźwiowe stanowią integralną część sofy. 
 



Dostępny jeden komfort siedzenia = HR / Mata 
 
 
Stopki 
Model może być oferowany wyłącznie na stopkach metalowych. 
- stopki metalowe MF1 - w standardzie dostępne kolory; czarny  
- stopki metalowe MF2 - jako opcja, dostępne kolory; czarny 

 
Tylko jedna wysokość stopki = 20 cm; wysokość siedziska około 44 cm. 
 
W tym modelu stopki do transportu są demontowane aby uniknąć szkód transportowych. Stopki wymagają
montażu po rozpakowaniu mebla. 
Zagłówki są osobnym artykułem. Uwaga: rama zagłówka jest dostępna tylko w kolorze czarnym. 

 
 

A = 17 cm
Uwaga! B = 44 cm
Piktogramy brył mają wyłącznie charakter poglądowy i nie oddają rzeczywistego wyglądu mebla. C = 52 cm
Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm. Przy kombinacji brył prosimy podawać typy składające się na H = 84 cm
układ od strony lewej do prawej stojąc przed meblem. L = 95 cm

 
 

LIVINGROOM

CENNIK

LIXA
KOD ARTYKULU 10042 1002 2002 2502 3002 3502

1ALR Kl [10S] 1ALR [10M] 2ALR [20S] 2,5ALR [20M] 3ALR [20L] 3,5ALR [20XL]

OPIS ARTYKULU Fotel wąski  Fotel  2-sofa z dwoma
podłokietnikami  

2,5-sofa z dwoma
podłokietnikami  

3-sofa z dwoma
podłokietnikami  

3,5-sofa z dwoma
podłokietnikami  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 96 cm 119 cm 178 cm 198 cm 218 cm 238 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 52 cm 46 cm & 52 cm 46 cm & 52 cm 46 cm & 52 cm 46 cm & 52 cm 46 cm & 52 cm
QBM 0.65 qbm 0.8 qbm 1.19 qbm 1.32 qbm 1.45 qbm 1.74 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

LIXA
KOD ARTYKULU

908372 908373 902353RN2 902353RN1

Voetenbank Small
[90S]

Voetenbank
Medium [90M]

Hoofdsteun Small
m.Rastomat [97S]

Hoofdsteun
Medium

m.Rastomat [97M]

OPIS ARTYKULU Pufa Small  Pufa Medium  Zagłówek Small z
rastomatem  

Zagłówek Medium z
rastomatem  

     

    



SZEROKOŚĆ (W) 70 cm 90 cm 63 cm 83 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 80 cm 80 cm 14 cm 14 cm
WYSOKOŚĆ (H) 46 cm 46 cm 20 cm 20 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 80 cm 46 cm & 80 cm cm & cm cm & cm
QBM 0.28 qbm 0.36 qbm 0.08 qbm 0.1 qbm

    


