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R akk audell a
L a k e u d e lta
Jesper-modulisohvat syntyvät Etelä-Pohjanmaalla
perheyrityksessä, jonka omistajat Petri ja Pasi Saarinen
valmistavat tuotteita jo kolmannessa polvessa.

Uusi sohvakalusto kannattaa

Kylmävaahtopehmusteet

suojata likaa hylkivällä Softcare-

10 vuoden takuulla.

tehdassuojauksella. Kysy lisää
myyntiliikkeestä.

Jesper
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Viimeistele Jesper käsinojasuojalla.
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Niskatyyny

Jesper-rahi, avattava
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Mieti unelmiesi sohvaa. Sellaista, jossa koko perheesi viihtyy.
Se on mukana, kun arki vaatii ja edustaa, kun on juhlan aika.
Se kestää ilot ja surut, ystävien kokoontumiset ja lasten
leikit. Sen pehmeydestä nautit viileinä iltoina painautuessasi
syvemmälle viltin alle.
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JESPER-modulisohvassa yhdistyy Unicon tinkimätön laatu ja monipuolinen
yksilöitävyys, jonka ansiosta voit rakentaa siitä lähes mielikuvituksesi mukaisen
sohvakokonaisuuden.

D-osa sisältää divaanityynyn ja irtorahin. 65 cm leveä istuinpaikka hinnoitellaan erikseen. Sohvakokonaisuus, johon D-osa
kuuluu, toimitetaan aina irtotyynyillä. Kangasverhoiltu divaanityyny on käännettävissä. D-osaan ei voi yhdistää päätylevyä eikä
10 cm leveää käsinojaa.

Jesper soveltuu oivasti niin klassisiin kuin moderneihin tiloihin. Valittavanasi
on lukuisia istuinleveyksiä, käsinoja- ja jalkavaihtoehtoja ja kulutusta
kestäviä, korkealuokkaisia verhoilumateriaaleja. Viimeistele oma Jesperisi
ympäriverhoilluilla, käännettävillä tyynyillä tai ryhdikkäällä kiintoverhoilulla.
Jesperin suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota ergonomiseen
istuinmukavuuteen. Täydennä kokonaisuus myötäilevällä vaahtomuovi- tai
napakammalla LUXLON-istuinpehmusteella.
Jesper on aidosti kotimainen, käsityönä yksilöllisesti sinulle tehty modulisohva,
joka on saatavilla perussohvaryhmänä sekä kulma- tai divaanikokonaisuutena.

Verhoilu:

Runko:

Saatavana kankaisena, nahka/keino-

Kerto®puu, vaneri, massiivipuu.

nahkaverhoilulla tai kokonahkaisena.
Saatavana kiinteillä tai käännettävillä

Koristetyynyt:

irtotyynyillä*

Hintaan sisältyy 2 kpl koristetyynyjä (45x45 cm)
sohvan verhoilumateriaalilla.

Jalka:
Suositellaan 12 cm jalkakorkeutta, esimerkiksi

Takuut:

kartiojalkaa. Tutustu jalkavaihtoehtoihin

Runkotakuu 20 vuotta. Jousistoilla ja

osoitteessa www.sotka.fi

Luxlon-kylmävaahtopehmusteilla 10 vuotta.

Lisätiedot:
*Kiinteällä verhoilulla selkätyynyjen
pehmustemateriaali on aina HR25-kimmovaahto.
Kiintoverhoillussa sohvassa sekä istuin- että
selkätyynyt ovat kiinteät. Kangasverhoillun

Pehmustevaihtoehdot:

sohvan irtotyynyt ovat ympäriverhoillut ja
käännettävät.

1

Istuin: Kimmovaahto E35EP

2

Istuin: Luxlon-kylmävaahtopehmuste

Selkä: Kuituvanu

Selkä: Kimmovaahto HR25

D-osaa ja niskatyynyä ei voi valita kiintoverhoiltuun sohvakokoonpanoon. Kiintoverhoilu
madaltaa istuinkorkeutta noin 25 mm, mikä
kannattaa huomioida sohvan jalkakorkeuden
valinnassa.

