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CZ /           Kolekce Norman zahrnuje židli, křesla dvou typů, barovou židli  
a kuchyňskou židli, celočalouněná skořepina, masivní dřevěná podnož.
 
EN /             Collection Norman includes the chair, armchair of two types, bar stool  
and kitchen stool. Fully upholstery shell, solid wooden base beech / oak.
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solid beech / oak / possibility of staining according to current samplers /  
upholstery according to current samplers

masivní buk / dub / možnost moření dle aktuálních vzorníků /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid beech / oak / possibility of staining according to current samplers /  
upholstery according to current samplers

»
»



norman

norman

norman

NM-2A-44-BH

NM-2A-44-OH

NM-3-44-BH

NM-3-44-OH

NM-3K-44-BH

NM-3K-44-OH

masivní buk / dub / možnost moření dle aktuálních vzorníků /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid beech / oak / possibility of staining according to current samplers /  
upholstery according to current samplers

masivní buk / dub / možnost moření dle aktuálních vzorníků /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid beech / oak / possibility of staining according to current samplers /  
upholstery according to current samplers

masivní buk / dub / možnost moření dle aktuálních vzorníků /  
čalounění dle aktuálních vzorníků

solid beech / oak / possibility of staining according to current samplers /  
upholstery according to current samplers

»
»

»

buk

buk

buk

dub

dub

dub

beech

beech

beech

oak

oak

oak

bar

kitchen



poptat / demand  »

obchodní podmínky / business conditions   »
získejte 3D model / ask for 3D model  »

dodací podmínky / delivery terms 
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,  
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
The delivery time for a standard version is 3 weeks,  
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.
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