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Venezia

Venezia

Tkanina na zdjęciu: Monolith 77 / Monolith 77 caro

Tkanina na zdjęciu: Monolith 92 / Monolith 92 caro

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 232cm         102cm       100cm       193cm x 135cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych 
z wyjątkiem tkaniny: 
Salvador 14
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
sprężyny kieszeniowe
oparcie: 
sprężyny kieszeniowe

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 255cm         165cm       100cm       216cm x 122cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych z wyjątkiem 
tkaniny: 
Salvador 14
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
sprężyny kieszeniowe
oparcie: 
sprężyny kieszeniowe

Lukas

Zeta

Tkanina na zdjęciu: Salvador 14 / poduszki ozdobne Maki 1

Tkanina na zdjęciu: Utario 2951

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

198cm         92cm           88cm       190cm x 134cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych oraz tkaninie 

 Salvador 14.
Brak możliwości 
wykonania w tkaninie 
Monolith 77, 92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
pianka elastyczna PU
oparcie: sprężyny bonell
wybarwienie drewnianej 
nóżki i poręczy: K6

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 195cm         95cm         90cm       195cm x 144cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych 
z wyjątkiem tkanin: 
Salvador 14 oraz 
Monolith 77, 92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
sprężyny kieszeniowe
oparcie: 
sprężyny kieszeniowe
Wybarwienie 
drewnianej nóżki: K6
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Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli,  
nie zmieniając ich ogólneg charakteru. Kolory tkanin oraz kolory elementów drewnianych mogą różnić się od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokładnością do 4cm.
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nie zmieniając ich ogólneg charakteru. Kolory tkanin oraz kolory elementów drewnianych mogą różnić się od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokładnością do 4cm.

K6

K6

Tkanina na zdjęciu: Monolith 77 / Monolith 77 caro
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nie zmieniając ich ogólneg charakteru. Kolory tkanin oraz kolory elementów drewnianych mogą różnić się od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokłądnością do 4cm.

Topas

Fabio

Tkanina na zdjęciu: Crown 18

Tkanina na zdjęciu: Utario 2968

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 235cm         142cm       90cm         200cm x 138cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych z wyjątkiem 
tkanin: 
Salvador 14 oraz 
Monolith 77,92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
pianka elastyczna PU
oparcie: sprężyny bonell
narożnik uniwersalny 
z dwoma pojemnikami
Wybarwienie 
drewnianej nóżki: K2, K6

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 198cm         95cm         90cm        195cm x 140cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych z wyjątkiem 
tkanin: 
Salvador 14 oraz 
Monolith 77,92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
sprężyny kieszeniowe
oparcie: 
sprężyny kieszeniowe

Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli,   nie zmieniając ich ogólneg charakteru. Kolory tkanin oraz kolory elementów drewnianych mogą różnić się od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokładnością do 4cm.

Novara

Laguna

Tkanina na zdjęciu: Utario 2971

Tkanina na zdjęciu: Utario 2976

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 209cm         104cm       92cm       198cm x 150cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych z wyjątkiem 
tkanin: 
Salvador 14 oraz 
Monolith 77,92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
pianka elastyczna PU
oparcie: sprężyny bonell
Wybarwienie 
drewnianej nóżki: K2, K6

szerokość        głębokość      wysokość      powierzchnia spania

 200cm         100cm       86cm       198cm x 150cm

Mebel dostępny we 
wszystkich tkaninach 
promocyjnych z wyjątkiem 
tkanin: 
Salvador 14 oraz 
Monolith 77,92 Caro
funkcja + pojemnik
wspomaganie rozkładania
siedzisko: 
sprężyny faliste + 
sprężyny bonell 
oparcie: sprężyny bonell
Wybarwienie 
drewnianej nóżki: K2, K6

Piekno Twojego Wnetrza
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