CORIN
LOUNGE

Preiserhöhung
abJuni 2021: + 5%

CCORIN LOUNGE – náš nový přírůstek
Individuálně kombinovatelný – podle chuti a nálady, podle potřeby využití či jen
podle vkusu.
Corin vás přesvědčí perfektním zpracováním: práškovou úpravou hliníkového
rámu, vysoce odolného HULARO two -tone látky, Jako u všech našich výrobků i
zde klademe vysoký důraz na kvalitu provedení a pohodlí.
CORIN nabízí tyto modely: křeslo, posezení, pravý a levý Daybed, závěsné
lehátko, lehátko, stolek HULARO – two- tone- Faser se skládá z plochých a
kulatých pramenů. Tím se nabízí velmi zajímavá optika která se stává konkurencí
rovných a klidných linii jednotlivých dílů Jako perfektní rozšíření našeho
sortimentu slouží naše polštáře na sezení a dekorativní polštáře. Ty se vyrábí v
malé Německé manufaktuře. K výběru je ze tří vysoce kvalitních kolekcí v
rozmanitých barvách. Tímto můžeme pokrýt jakoukoliv poptávku.
Rádi vám poradíme a zodpovíme vaše otázky. Těšíme se na vaše názory a
připomínky.
Srdeční pozdrav z Klingenthalu
Hendrik Schunk i tým

SEZENÍ CORINOFA CORIN
šířka:186 cm, hloubka 83 cm
výška: 75 cm, výška posezení s polštáři 44 cm
1.700 €
polštáře posezení a zadní části ( silvertex, stamskin tob nebo panam )
780.00 €
válcový polštář (silverskin, stamskin top nebo kolekce panama )
120.00 €

ENJOY CORIN! Pohled na Bublavu a Bleiberg.

KŘESLO CORIN
šířka: 88cm, hloubka: 83 cm
výška 75 cm, výška posedu 44cm s polštářem
910.00 €
Sposedová a zádové polštáře ( Silvertex, stamskin top nebo kolekce panama )
370.00 €

DAYBED CORIN, vlevo
šířka: 170 cm, hloubka: 83 cm
výška: 75 cm, výška posedu 44 cm s polštáři
1.200,00 €
posedová a 2x zádový polštář ( silvertex, stamskin top nebo kolekce panama )
820.00 €

ENJOY CORIN! Pohled z Bleiberku na Bublavu směrem Klingenthal.

DAYBED CORIN, vpravo
šířka: 170 cm, hloubka: 83 cm
výška: 75 cm, výška posedu 44 cm s polštáři
1.200.00 €
posedová a 2x zádový polštář ( silvertex, stamski top nebo kolekce panama )
820.00 €

LEHÁTKO CORIN
délka 200cm, šířka 70 cm
výška 44cm s polštářem
1.1000,00 €
matrace ( silvertex, stamski top nebo kolekce panama )
550.00 €

ENJOY CORIN! Pohled z Bleiberku na Bublavu směrem Klingenthal.

ZÁVĚSNÉ LEHÁTKO CORIN
délka:165 cm, šířka: 110 cm
1.090,00 €
matrace ( Silvertex, Stamskin top nebo kolekce Panama )
490,00 €
Zásilka obsahuje upevňovací lana ( ocelové lanko v PU opletu 11mm)

NOCH BESSER ENTSPANNEN:
Naše polštáře z 15 cm tlusté paměťové pěny jsou vyrobeny v malé Německé
manufaktuře nabízí pohodli a komfort.
Nabídka 3 kolekci nabízí výběr pro každého.
STAMSKIN TOP
DKlasika z povrchových materiálu, jedná se o umělou hladkou kůži. Kůže je
vodě odolná, UV odolná
a lehká na údržbu.
SILVERTEX
Silvertex vás přesvědčí svým leskem. Jedná se o vodě a špíně odolný materiál.
Povrch má jemnou strukturu. Jedná se o odolný materiál který vydrží i silné
ohýbání a zátěž, je UV odolný.
PANAMA
Tato látka je příjemná na dotyk a jemná a příjemná. Panama má dlouhou životnost
a je vodě odolná.
Pro vlhké prostředí doporučujeme Stamskin Top nebo Silvertex.

Ceny v katalogu jsou koncové a je v nich již započítané DPH. Plus balení a doprava.
Enjoy CORIN! Blick Richtung Bublava mit der wunderschönen
Kirche Mariä Himmelfahrt, erbaut 1883.

RELAXFACTORY GMBH
Zwotaer Straße 59
D - 08248 Klingenthal
T: +49 37467 5560
M: info@relaxfactory.com
Děkujeme obci Bublava.

