
Dynor till konstrottingsoffor passande till följande modeller. Tänk på att även mäta möbeln så att

rätt dynor beställs eftersom vissa möbler 

SITS har ändrats genom åren.

1 S535312 SIMBA   fåtölj och soffa

Kålle PORTO   fåtölj och soffa

2 S556715 IDUN   fåtölj och soffa (ev.nr.4 till soffa)

Hans VENEDIG  fåtölj

3 S606015 FORUM   fotpall

August MONTE CARLO   fåtölj och soffa

SILVIA   fåtölj och soffa

VICTORIA   fåtölj och soffa

4 S607715 OLYMPIA   fåtölj 

Svenne IDUN   soffa (eller används nr.2)

VERONA   fåtölj

5 S666615 WISCONSIN   fåtölj och soffa

Romeo MIXA   fåtölj + byggbar

FORUM   fåtölj + gammal mittdel och gammal hörndel

CAYENNE  fåtölj + byggbar + fotpall

LISSABON   fåtölj och soffa

VALENCIA   fåtölj + byggbar

SPARTA   fåtölj och soffa

TETRIS   fåtölj + byggbar

OXFORD                          fåtölj + byggbar  

VENEDIG   soffa 2 och 3 (alt. används nr. 6 Tarzan)

6 S717115 FORUM   soffa + ny mittdel och ny hörndel

Tarzan OPTIMUS   fåtölj + byggbar

VENEDIG   soffa 2 och 3 (alt. används nr.5 Romeo)

7 S777715 OLYMPIA   byggbar  (ej 45 graders)

Adam MALAGA

RYGG
1 R533815 SIMBA   fåtölj och soffa

Ada WISCONSIN    1st till hörnrygg till armstöd

CAYENNE   1st till hörnrygg + armstöd

MIXA  1st till hörnrygg + armstöd

VALENCIA   1st till hörnrygg + ev. armstöd

PORTO   fåtölj och soffa

OXFORD   1st till hörnrygg + armstöd

TETRIS   1st till hörnrygg + armstöd

SPARTA   1st till hörnrygg + armstöd

OBS!!  I vissa fall kan nr.2 Greta vara bättre som hörnrygg och armstöd…..

2 R553815 IDUN   fåtölj  (alt. används nr.3 Lotta)

Greta FORUM   1st till hörnrygg

VENEDIG   VENEDIG   fåtölj

OBS!!  I vissa fall bättre än nr.1 Ada som hörnrygg och armstöd…..

3 R603815 OLYMPIA   fåtölj

Lotta IDUN  fåtölj  (alt. används nr. 2 Greta)

VERONA   fåtölj

MONTE CARLO   fåtölj och soffa

SILVIA   fåtölj och soffa

VICTORIA    fåtölj och soffa 

4 R663815 WISCONSIN fåtölj + mittdel 

Julia CAYENNE fåtölj + mittdel 

MIXA fåtölj + mittdel 

LISSABON fåtölj och soffa

VALENCIA fåtölj + mittdel 

OXFORD fåtölj + mittdel 

TETRIS fåtölj + mittdel

SPARTA fåtölj + mittdel 

5 R713815 FORUM ny mittdel + avslut

Jane VENEDIG soffa (2 och 3-sits)

TETRIS fåttölj + mittdel

6 R773815 OLYMPIA byggbar  (ej 45 graders) + fotpall

Eva MALAGA

TETRIS 1st till hörnrygg + avslut (alt. används nr.6 Eva)


