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BARCELONA

sprężyna siedzeniowa falista

gazetownik (szkło)

pianka poliuretanowa wysokoelastyczna typu HR

wypełnienie poduszek wkładem silikonowym

możliwość ustawienia mebla blisko ściany

możliwość wjazdu pod mebel robotem sprzątającym

WYBARWIENIA STOPEK
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meble w programie modułowym, własna konfiguracja układu

BARCELONA to nasza nowa propozycja narożnika modułowego, który pozwoli
Ci stworzyć swoją własną strefę komfortu. Wybierając kolekcję BARCELONA
możesz liczyć nie tylko na wyjątkowe, eleganckie wzornictwo ale przede
wszystkim na jakość wykonania. Silikonowe wypełnienie oparcia zapewni
uczucie miękkości i relaksu co w połączeniu z wysokoelastyczną pianką (HR)
w siedzisku zagwarantuje zupełnie nowy poziom codziennego wypoczynku.

Tkanina: MAYA 18 I firmy:

2 L + SZ P
261 x 169 h 85

2 L + SZ P - G
261 x 196 h 85

SZ L - G + 2 BB + OTW P
334 x 207
h 85

Puf duży
138 x 72 h 43

Puf mały
70 x 56 h 43

DAVOS

Kolekcja DAVOS to kolejna nowość w naszej ofercie. Projektując obie wersje narożnika
postawiliśmy na komfort wypoczynku i współczesne wzornictwo. Jeśli szukasz stylowego
mebla do nowoczesnego, eleganckiego wnętrza jesteśmy pewni, że DAVOS spełni Twoje
oczekiwania! Wygodę zapewnią miękkie siedzisko i oparcie, a solidny stelaż wykonany
z drewna liściastego i sklejki stanowi gwarancję wytrzymałość konstrukcji. Szyku i lekkości
nadadzą nóżki, dzięki którym nawet Twój robot sprzątający zakocha się w modelu DAVOS!

Tkanina: PERFECT HARMONY 02 I firmy:

2 L + OTW P
275 x 210 h 85

OTW L + 2 P
275 x 210 h 85

2 L + SZ P
275 x 178 h 85

sprężyna siedzeniowa falista
pianka poliuretanowa wysokoelastyczna typu HR
możliwość ustawienia mebla blisko ściany
wypełnienie poduszek wkładem silikonowym
możliwość wjazdu pod mebel robotem sprzątającym

Tkanina: CASTEL 20 I firma:

Zgrabna forma - wielkie możliwości! Sofa ROCO powstała z myślą
o kompaktowych przestrzeniach, w których różne role łączą się
w jedno. Dzięki zastosowaniu funkcji spania ROCO błyskawicznie
zamienia się w wygodne miejsce do nocnego odpoczynku. Dodatkowo,
wykonane z mieszanki silikonu i pianki poduchy oparciowe
zagwarantują odpowiedni komfort podczas codziennego relaksu.
Dzięki kompaktowym wymiarom i intuicyjnej funkcji rozkładania ROCO
świetnie sprawdzi się także w pokojach młodszych członków rodziny.
sprężyna siedzeniowa falista

2F
162 x 105 h 90

SELFIE to nasza tegoroczna propozycja dedykowana do niewielkich
pomieszczeń, w których każdy centymetr jest na wagę złota!
Charakterystyczne cechy SELFIE to minimalistyczna forma, prosta linia
i nowoczesny design, a do tego funkcjonalność i kompaktowe wymiary.
Sofa została „skrojona” na miarę i z pewnością sprawdzi się w każdej, nawet
najbardziej wymagającej przestrzeni dostarczając komfortowy wypoczynek
zarówno w dzień jak i w nocy.
sprężyna siedzeniowa falista

sprężyna siedzeniowa typu Bonell

sprężyna siedzeniowa typu Bonell

możliwość ustawienia mebla blisko ściany

możliwość ustawienia mebla blisko ściany

pow. spania
195 x 145

SELFIE

ROCO

Tkanina: HYGGE 2545 I firma:

2F
173 x 107

h 90

pow. spania
195 x 145

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN

Schemat rozkładania funkcji spania typ. DELFIN

SONET

Tkanina: MAGIC VELVET 2213
MAGIC DELUXE P300 2213 I firma:

WYBARWIENIA STOPEK
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Fotel SONET to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Swoją formą i kształtem
wkomponuje się w każdą przestrzeń a jego ponadczasowy wygląd pozwoli
na zastosowanie kolorowych i strukturalnych tkanin. Bez wątpienia SONET
stanie się gwiazdą każdego wnętrza. Warto zwrócić uwagę na dodatkową
poduszkę, która dzięki przemyślanej konstrukcji może służyć jako zagłówek
lub podparcie odcinka lędźwiowego. Duża powierzchnia siedziska pozwala
wygodnie rozsiąść się w fotelu dokładnie tak jak lubisz.
1
80 x 90 h 105

sprężyna siedzeniowa falista
pianka poliuretanowa wysokoelastyczna typu HR
możliwość ustawienia mebla blisko ściany
możliwość wjazdu pod mebel robotem sprzątającym

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, kolorów, funkcji i wymiarów nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego. Kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów tkanin ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku.
Wymiary mebli tapicerowanych są w centymetrach i podane z tolerancją 3%.

