ASCOLI system
OZNACZENIE
katalog/cennik

AS

KONSTRUKCJA

Konstrukcja drewno+płyty

OPARCIE

PUR pianka poliuretanowa / włóknina puszysta,
pasy

SIEDZISKO

PUR pianka poliuretanowa / włóknina puszysta,
sprężyna falista

BOKI

PUR pianka poliuretanowa / włóknina puszysta,
Istnieje możliwość doboru różnych wymiarów oraz kształtów boczków • Bok AS-B18 (to wersja katalogowa)
lub do wyboru: • AS-B12, AS-B25
• AS-B20 (zaokrąglony)

TAK

TAPICERKA

TKANINA

* Materiał CARABU oraz jemu strukturalnie podobne materiały powodują zwiększone tarcie co w przypadku mebli z funkcją rozkładania jest dodatkowym
utrudnieniem przy użytkowaniu. Dodatkowo ze względu na brak elastyczności występuje częstsze zjawisko marszczenia się.

TAK,
SKÓRA

* W trakcie użytkowania może wystąpić zjawisko marszczenia/fałdowania się skóry co jest naturalnym zjawiskiem. Szczegółowy opis w instrukcji użytkowania.

TAK,
KOORDYNACJA

* Możliwość łączenia ponadstandardowego, według wytycznych klienta.

W module AS -200R, AS - 130R -zastosowano miksolat belgijski, posiadający materac o grubości 5,5 cm (poduszki siedziskowe na rzep, ściągane - w
kierunku od boku).
FUNKCJE

FUNKCJA SPANIA

Miksolat: mata jutowa+listwy
Funkcja wpływa na miękkość mebla i nie da się tego wyeliminować – mebel z funkcją jest twardszy.

DODATKOWE

STOPKI
/PODSTAWY

AS-LG (longer ASCOLI) wyposażony jest w pojemnik (biały) oraz mechanizm umożliwiający ustawienie oparcia w wielu pozycjach

Standardowo chromowe, lub wg zamówienia drewniane.
Stopka chromowa wyposażona dodatkowo w ślizg pcv, stopka drewniana dodatkowo podklejona jest filcem .

Poduszki - jako opcja dodatkowa.

DODATKI

PODUSZKI

. Poduszki mogą być wypełnione granulatem pianki PUR lub silikonem.

Stelaż metalowy,
HR PUR COMFORT pianka wysokoelastyczna / włóknina puszysta
ZAGŁÓWKI

Zagłówki ASCOLI „mobilne” - jako opcja dodatkowa, komory (kryjące) na zagłówki występują za każdym oparciem standardowo.

INNE DODATKI

Istnieje możliwość przeszycia nicią kontrastową

Model systemowy, możliwość konfiguracji różnorodnych form narożnych oraz zestawów 3, 2, 1, 3R, 2R, Pufa
OPCJE

WYBARWIENIA
DREWNA/SZKŁA

Pufa standardowa AS-P o wymiarach 66x66x44

Stopki drewniane w meblu w pełnym wybarwieniu palety CLOU w macie, półmacie, połysku.
Lakier w połysku eksponuje się tylko na gładkich powierzchniach, na powierzchniach o głębokiej strukturze (porowatych) sugerujemy lakier półmatowy lub
matowy.
W przypadku wykończeń fornirowanych nie zalecamy stosowania lakierów połysk oraz wysoki połysk.

Meble nie są wyposażone standardowo w poduszki oraz zagłówki.
Meble z wypełnieniem standardowym (PUR) różnią się od opcji comfort (HR) większą twardością.

Uwagi

Przy dostawie do klienta - stopki zamontowane są w meblu.
Do mebli dołączane są karty gwarancyjne oraz instrukcje użytkowania.
Granica błędu w wymiarach katalogowych +- 4cm.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając przy tym ich ogólnego charakteru.

