MONTIS

OTIS SOFA

PRODUKTINFORMASJON:

OTIS SOFA
Artikkel nr: MT 104
Designer: Johan van Hengel
År: 2020
Nyhet fra Montis – Otis sofa er en slank, lett og
fleksibel sofa.
Det finnes også flere accessories til denne sofaen:
Små bordplater som kan festes på enden eller ryggen
til sofaen – platene kan også utstyres med en USB
tilkobling eller trådløs ladeplate.
Et sidebord som er tilpasset setehøyden til sofaen, og
kan trekkes helt inntil.
Nakkestøtte som kan vippes 35 grader, for maksimal
komfort.
Otis sofa finnes i et stort utvalg moduler, noe som gir
mange muligheter. Enten det skal være en rett sofa,
med hjørne eller chaiselounge. Flere moduler kan
også velges mellom å ha 2 eller 3 seteputer. I tillegg
finnes sofaen i en XL versjon, som har et dypere sete.
Kombinert med hele 4 forskjellige fast & mykhets
grader på sete og ryggputer – gir dette sofaen utallige
muligheter.

Materiale: Sete og ryggputer finnes i 4 forskjellige
fastheter:
Firm – kaldskum med høy fasthet.
Medium – Kaldskum med medium fasthet.
Soft – Kaldskum kjerne med fiberfyll og memory
skumbiter rundt. (mot tillegg)
Ekstra soft – Kaldskum kjerne toppet med 100%
gåsefjær dun. (mot tillegg)
Ben: Aluminium – matt sort, titanium, matt nikkel eller
champagne. Eventuelt lakkert i ønsket RAL-farge (mot
tillegg)
Treben – mattlakkert eik, sortbeiset eik, hvitoljet eik
eller mattlakkert valnøtt.
Begge bena kan også bestilles med 2 cm høyere
høyde.
Størrelser rett sofa: 1,5 seter 114,5 cm, 2-seter 142
cm, 2,5-seter 169,5 cm, 3-seter 197 cm, 3,5-seter
224,5 cm, 4-seter 252 cm (2 eller 3 seteputer), 4,5seter 279,5 cm (2 eller 3 seteputer), 5-seter 307 cm (2
eller 3 seteputer)
I tillegg finnes det mange moduler, slik at sofaen kan
bygges etter behov, både med hjørne, åpen ende eller
chaise longue.

MÅL:
Høyde - 81 cm
Dybde - 88 cm
Setehøyde - 45 cm
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