NINE-ZERO-THREE

(JUUL903)

Armhøjde (stel): 60 cm · Armbredde: 6 cm · Total dybde (stel): 86 cm · Siddedybde: 52 cm · Siddehøjde: 42 cm · Total højde (stel): 67 cm

Stol

Sofa

72 x 86 cm

150 x 86 cm

(B9030072086)

220 x 86 cm

180 x 86 cm

(B9030150086)

240 x 86 cm

(B9030220086)

(B9030180086)

(B9030240086)

Sofa med chaiselong, højre og venstre

220 x 86/146 cm

220 x 86/146 cm

(højrevendt,
B9060220146)

250 x 86/146 cm

(venstrevendt,
B9070220146)

(højrevendt,
B9060250146)

Hjørneelement

Afslutningselement

94 x 94 cm

140 x 86 cm

(B9100094094)

(venstrevendt,
B9130140086)

140 x 86 cm

170 x 86 cm

(højrevendt,
B9120140086)

(venstrevendt,
B9130170086)

250 x 86/146 cm
(venstrevendt,
B9070250146)

170 x 86 cm
(højrevendt,
B9120170086)

Skammel

70 x 50 cm

(B9050050070)

80 x 60 cm

(B9050060080)

Armpølle

Ø15 x 55 cm
(B9080055015)

Nakkestøtte

Ø17 x 60 cm
(B9090000000)

Stel i massivtræ med sædeaffjedring af Nozag-fjedre, polstret med polyuretanskum.
Pudefyldet i sæde er HR skum, todelt med 50 kg - 200 Newton i bunden 120 Newton på toppen, med et svøb af polydun.
Pudefyldet i ryg puder er polydun.
JUUL903 fås betrukket med stof eller læder.
Ved stofbetræk: Modellen leveres standard med aftageligt betræk på stel, med
et underbetræk af stout.
Ved læderbetræk: Modellen leveres med fastmonteret betræk på stel.
Alle pudebetræk er forsynet med lynlås.
Alle stof pudebetræk er vendbare.

JUUL A/S

·

Fabriksvej 2

·

DK-5485 Skamby

·

Modellen leveres standard med 175 x 25 x 25 mm hjørne ben i børstet rustfrit stål, alternativt 175 x Ø50 mm ben i børstet rustfrit stål trukket ind under
sofaen.
Desuden tilbydes modellen også mod tillæg med træben i eg natur sæbe og
eg natur lakeret og eg olieret og eg sortbejdset i to størrelser: 175 x 40 x
40 mm eller 175 x Ø50 mm.
Der ydes 5 års fabriksgaranti mod fabrikations fejl på stel, fjedre og polstring.
Der ydes ikke garanti på stof og læder, men der henvises til www.juul.eu for
særlig vejledning for valg af stof og læder.
Alle angivne mål er stelmål.

sales@juul.eu

·

www.juul.eu
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Tlf.: +45 64 85 10 08

