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kolekcija

dolžina:   45 cm 18 in 

globina:   45 cm 18 in

višina:   45 cm 18 in

V. sedeža:   45 cm 18 in

noge velikostelement

alley / 45/45tabure

šifra izdelka

alley TABORET 45/45

kolekcija

dolžina:   45 cm 18 in 

globina:   45 cm 18 in

višina:   47 cm 18 in

V. sedeža:   47 cm 18 in

noge velikostelement

alley / 45/45tabure
s ploščo

šifra izdelka

alley TABORET 
tabletop 45/47

kolekcija

dolžina:   45 cm 18 in 

globina:   45 cm 18 in

višina:   42,5 cm 17 in

V. sedeža:   42,5 cm 17 in

noge velikostelement

alley kovina 45/42,5stol

šifra izdelka

alley STOOL 45/42,5

kolekcija

dolžina:   65 cm 26 in 

globina:   65 cm 26 in

višina:   42,5 cm 17 in

V. sedeža:   42,5 cm 17 in

noge velikostelement

alley kovina 65/42,5stol

šifra izdelka

alley STOOL 65/42,5

kolekcija

dolžina:   65 cm 26 in 

globina:   65 cm 26 in

višina:   47 cm 18 in

V. sedeža:   47 cm 18 in

noge velikostelement

alley / 65/45tabure
s ploščo

šifra izdelka

alley TABORET
tabletop 65/47

kolekcija

dolžina:   65 cm 26 in 

globina:   65 cm 26 in

višina:   45 cm 18 in

V. sedeža:   45 cm 18 in

noge velikostelement

alley / 65/45tabure

šifra izdelka

alley TABORET 65/45

kolekcija

dolžina:   45 cm 18 in 

globina:   45 cm 18 in

višina:   47 cm 18 in

noge velikostelement

alley kovina 45/47klub. miza

šifra izdelka

alley COFFEE 
TABLE 45/47

kolekcija

dolžina:   45 cm 18 in 

globina:   45 cm 18 in

višina:   62 cm 24 in

noge velikostelement

alley kovina 45/62klub. miza

šifra izdelka

alley COFFEE 
TABLE 45/62

kolekcija

dolžina:   65 cm 26 in 

globina:   65 cm 26 in

višina:   35 cm 14 in

noge velikostelement

alley kovina 65/35klub. miza

šifra izdelka

alley COFFEE 
TABLE 65/35

Tkanine in usnje — Ker smo podjetje, ki izdeluje izdelke po naročilu kupca ni omejitve pri izbiri tkanin ali 

usnja. Kontaktirajte nas za celoten izbor tkanin in usnja. Pri določanju tkanin ali usnja upoštevajte 

predvidene predpise o uporabi in zahtevah, če se bodo le ti izdelki uporabljali v drugih državah.

RAL barve kovinskih nog — Standardna barva nog je črna RAL 9005 in bela RAL 9016. Za večja naročila pa 

je možna izdelava v poljubni RAL ali N-CS barvni karti. 

Zaščita lesenih elementov  — Vsi vidni leseni elementi so standardno zaščiteni s prosojnim lakom. Prav 

tako je možna izvedba oljenja na željo stranke. Za večja naročila pa je možna izvedba iz poljubnega lesa in 

poljubne obdelave.

Prilagodljivost — Veseli smo, da lahko pohištvo prilagodimo vašim natančnim zahtevam. Pred zahtevo za 

prilagajanje vas vljudno prosimo, da si v vsaki zbirki ogledate že obstoječe elemente ter katere dimenzije 

se lahko prilagaja.

V celotnem postopku naročanja pohištva po meri boste prejeli popolno podporo našega osebja, vendar 

razen če ni drugače dogovorjeno, ne odgovarjamo za ustrezne ali funkcionalne težave, ki so posledica 

vaših zahtevanih specifikacij.

Linden, pogodbeno pohištvo by Žakelj d.o.o.  alley tehnična risba

opisi & opombe

splošni



prilagoditve & možnosti materialov

dimenzijske

Standardni Alley tabureji in oblazinjeni stoli so v ponudbi v poljubni tkanini ali usnju. 

Kar zadeva mize Alley so na voljo kovinska podnožja s trdno namizno MDF barvano 

ploščo.

Prilagoditve Na voljo so izdelki progorama Alley po meri, vendar se dimenzijsko lahko 

prilagodi samo tabure saj nima kovinskega podnožja in se lahko izdela v željeni 

velikosti, ki jo določi stranka.

V dimenziji po meri je prav tako možno naročiti mizno ploščo, ki je nameščena na 

taburejih. Za večja naročila miz pa so tudi druge možnosti glede barve in velikosti 

podnožji ter barve in velikosti miznih plošč.
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fleksibilna 
dimenzija

fleksibilna 
dimenzija

fiksna 
dimenzija

45 / 6545 / 65

Tkanine in usnje — Ker smo podjetje, ki izdeluje izdelke po naročilu kupca ni omejitve pri izbiri tkanin ali 

usnja. Kontaktirajte nas za celoten izbor tkanin in usnja. Pri določanju tkanin ali usnja upoštevajte 

predvidene predpise o uporabi in zahtevah, če se bodo le ti izdelki uporabljali v drugih državah.

RAL barve kovinskih nog — Standardna barva nog je črna RAL 9005 in bela RAL 9016. Za večja naročila pa 

je možna izdelava v poljubni RAL ali N-CS barvni karti. 

Zaščita lesenih elementov  — Vsi vidni leseni elementi so standardno zaščiteni s prosojnim lakom. Prav 

tako je možna izvedba oljenja na željo stranke. Za večja naročila pa je možna izvedba iz poljubnega lesa in 

poljubne obdelave.

Prilagodljivost — Veseli smo, da lahko pohištvo prilagodimo vašim natančnim zahtevam. Pred zahtevo za 

prilagajanje vas vljudno prosimo, da si v vsaki zbirki ogledate že obstoječe elemente ter katere dimenzije 

se lahko prilagaja.

V celotnem postopku naročanja pohištva po meri boste prejeli popolno podporo našega osebja, vendar 

razen če ni drugače dogovorjeno, ne odgovarjamo za ustrezne ali funkcionalne težave, ki so posledica 

vaših zahtevanih specifikacij.

Linden, pogodbeno pohištvo by Žakelj d.o.o.  alley tehnična risba

opisi & opombe

splošni




