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Design: JOOY

Ny og elegant modulsofa som kan kombineres i mange spennende løsninger. Bygger

på 1-, 2- og 3-seter elementer, med mange kombinasjoner med eller uten armlen eller

rygg. Koblingsbord bryter opp og kan endre retningen på din konstruksjon. Lek!
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Moduler
3707 1-seter modul uten rygg, kobling venstre og høyre B: 53 cm H: 44 cm D: 48 cm SH: 46 cm

3716 1-seter modul med rygg, kobling venstre og høyre B: 53 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3712 1-seter modul med rygg, armlen venstre og kobling høyre B: 64 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3714 1-seter modul med rygg, kobling venstre og armlen høyre B: 64 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3711 1-seter modul med rygg, armlen venstre og høyre B: 75 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3718 2-seter modul uten rygg, kobling venstre og høyre B: 107 cm H: 44 cm D: 48 cm SH: 46 cm

3727 2-seter modul med rygg, kobling venstre og høyre B: 107 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3723 2-seter modul med rygg, armlen venstre og kobling høyre B: 118 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3725 2-seter modul med rygg, kobling venstre og armlen høyre B: 118 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3722 2-seter modul med rygg, armlen venstre og høyre B: 129 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3729 3-seter modul uten rygg, kobling venstre og høyre B: 161 cm H: 44 cm D: 48 cm SH: 46 cm

3738 3-seter modul med rygg, kobling venstre og høyre B: 161 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3734 3-seter modul med rygg, armlen venstre og kobling høyre B: 172 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3736 3-seter modul med rygg, kobling venstre og armlen høyre B: 172 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

3733 3-seter modul med rygg, armlen venstre og høyre B: 183 cm H: 80 cm D: 65 cm SH: 46 cm

1131 Koblingsbord lite, 0 grader B: 30 cm H: 2 cm D: 51 cm

1132 Koblingsbord stort, 0 grader B: 51 cm H: 2 cm D: 51 cm

1133 Koblingsbord, 45 grader B: 15 cm H: 2 cm D: 51 cm

1134 Koblingsbord, 90 grader B: 20 cm H: 2 cm D: 51 cm

Opsjoner
3743 Opsjon 2-seter med rygg: rygg + rygg

3744 Opsjon 2-seter med rygg: bakside rygg + bakside rygg

3745 Opsjon 2-seter med rygg: rygg + bakside rygg

3746 Opsjon 2-seter med rygg: rygg + ikke rygg

3747 Opsjon 2-seter med rygg: bakside rygg + rygg

3748 Opsjon 2-seter med rygg: bakside rygg + ikke rygg

3749 Opsjon 2-seter med rygg: ikke rygg + rygg

3750 Opsjon 2-seter med rygg: ikke rygg + bakside rygg

3751 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + rygg + rygg

3752 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + bakside rygg + bakside rygg

3753 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + ikke rygg + bakside rygg

3754 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + ikke rygg + ikke rygg

3755 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + ikke rygg + rygg

3756 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + ikke rygg + ikke rygg

3757 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + ikke rygg + rygg

3758 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + ikke rygg + bakside rygg

3759 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + rygg + bakside rygg

3760 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + rygg + ikke rygg

3761 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + rygg + rygg

3762 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + rygg + ikke rygg

3763 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + rygg + rygg

3764 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + rygg + bakside rygg

3765 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + bakside rygg + bakside rygg

3766 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + bakside rygg + ikke rygg

3767 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + bakside rygg + rygg

3768 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + bakside rygg + ikke rygg

3769 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + bakside rygg + rygg

3770 Opsjon 3-seter med rygg: ikke rygg + bakside rygg + bakside rygg

3771 Opsjon 3-seter med rygg: rygg + ikke rygg + rygg

3772 Opsjon 3-seter med rygg: bakside rygg + ikke rygg + bakside rygg

1252 Tillegg for annen farge på stålunderstell, pr. enhet
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Konstruksjon
Ramme i kryssfinerkonstruksjon med Nozag-fjærer og skjært kaldskum.

Armlen / rygg i overturkke konstruksjon av formpresset finer.

Sittehøyde
Sittehøyde 46 cm. Mulighet for høyere / lavere sittehøyde på forespørsel.

Ben
Koblingsben / endeben i pulverlakkert stålrør, med knotter i hardplast.

Koblinger
Modulene kan kobles med ett eller to andre elementer uten tillegg i prisen.

Ved ordre på sammenkoblinger skal tegning av oppsett vedlegges.

Bekledning
Prisgruppe A: Cura, Lido, Medley, Radio, m.fl.

Prisgruppe B: Focus, Go, Relate, Slottsfjord, Silvertex, Step, Wooly, m.fl.

Prisgruppe C: Bardal, Capture, Dolce, Heidal, Margrethe, Vita, m.fl.

Prisgruppe D: Amdal, Crisp, Illusion, Redal, Remix 3, Select, m.fl.

Prisgruppe E: Halcyon, PUxx, Re-wool, Steelcut Trio 3, Vadal, m.fl.

Prisgruppe F: Blazer, Fame Hybrid, Gaja Classic, Hallingdal, Synergy, m.fl.

Ved delt stoff, benytt den høyeste prisgruppe.

Ved bruk av eget stoff, bruk prisgruppe A.

Mønstertilpasning mot tillegg avhengig av stoff. Lengre leveringstid må påberegnes.

Montering
Ben, rygger og armlen må monteres.

Gjenvinning
Alle ståldeler er resirkulerbare. Ved overflatebehandling skjer avfetting med alkalisk vask. Etter separasjon

går oljen til destruksjon. Lakkering gjøres elektrostatisk med epoksypulver som gir minimalt med avfall.

Plastdelene som brukes er resirkulerbare. All polstring og rammer er laget av skum helt uten freoner. Kun

vannbaserte lim og smeltelim brukes som er løsemiddelfri.



            4
Meet

Sandvikgata 14 www.vad.no

6250 Stordal info@vad.no

Norway +47 975 44 020

VAD AS


