Narożnik rozkładany
Moon SET 2
302x223x91cm +
DARMOWA WYSYŁKA

Cena

6 417,00 zł brutto

Atrybuty
Grupa tkanin Sofy: GRUPA A, GRUPA B,
GRUPA C, GRUPA D

Opis
Narożnik Moon zachwyci każdą osobę ceniącą sobie proste, klasyczne formy.
Producent poświęcił wiele godzin, aby dopracować szczegóły, zwłaszcza uzyskanie
idealnych proporcji, które zapewnią Ci najbardziej możliwą ergonomię użytkowania.
Szeroki i miękkie poduszki oparciowe i siedziskowe umożliwiają odpowiednie
podparcie. Ogromna zaletą narożnika jest pojemnik na pościel, a przede
wszystkim funkcja spania, powierzchnia po rozłożeniu 252x132 cm, wygodna dla
dwóch osób. Narożnik Moon możesz „ubrać’ w nietuzinkową tkaninę, która w
połączeniu z prostą bryłą będzie ciekawym akcentem kolorystycznym w każdym
pomieszczeniu.
Produkcja polska, wysokiej jakości wykonanie oraz bardzo duży wybór tkanin!
Zalety narożnika Moon:
- Sprężyny sprawiają, że siedzisko staje się bardziej elastyczne i stanowi doskonałe
podłoże dla pianki wysokoelastycznej.
- Specjalna konstrukcja i wzmocnione materiały sprawiają, że sprężyny te pracują
wyjątkowo ergonomicznie, rozkładając nacisk nie tylko na miejsca mu poddane, ale
na całą powierzchnię siedziska. To powoduje, że jest to jedno z najtrwalszych
rozwiązań zapewniających długotrwałe zachowanie niezmienionej formy mebla.

- Zastosowana pianka wysokoelastyczna zwiększają wytrzymałość i sprężystość
siedziska zapobiegając odkształceniom.
- Masz możliwość wybrania tkaniny spośród dedykowanych kolekcji, w tym tkanin
łatwo czyszczących.
- Perfekcyjne dopasowanie siedziska i oparcia do anatomicznego kształtu ciała
ludzkiego zapewnia wyjątkowy komfort i ergonomia mebla.
- Mebel ma tapicerowany tył, dzięki czemu możesz go postawić na środku salonu.
- W kolekcji dostępnych jest kilka kolorów nóżek.
- Funkcja spania.
- Pojemnik na pościel.
Wymiary:
szerokość: 292 / 297 / 302 cm
głębokość: 223 cm
wysokość: 91 cm
głębokość do poduszki: 58 cm
powierzchnia spania: 252 x 132 cm

Strony narożnika:
Set 2 lewy:
Set 2 prawy:

Narożnik można wykonać z tkanin:
Grupa A: Grupa B: Grupa C: Grupa D: MONOLITH FRENCH VELVET MIMOSA
AQUACLEAN MYSTIC PIANO FORRES SOFIA FAVOLA SALVADOR RIVER PERSEMPRA
FARGOTEX JUBILEE COLLECTION KINGSTON TORRE NAPOLI FARGOTEX BY MACIEJ
ZIEŃ PALACIO ZOYA CLAUDE FIUME SPECTRA
Nóżki do wyboru: chrom, czarne
Materiały:
- sprężyna falista
- sprężyna bonell
- metalowa nóżka
- pianka wysokoelastyczna HR
- tkanina
W narożniku MOON jest możliwość zmiany rozmiarów boków.
Dostępne BOKI (SxW):
Boki "L" - 302 x 223 x 91 cm, "L" - 28x61 cm (STANDARD)
Boki "M" - 297 x 223 x 91 cm, "M" - 23x61 cm

Boki "S" - 292 x 223 x 91 cm, "S" - 18x69 cm
W uwagach prosimy o wpisanie wybranej strony narożnika, rozmiaru
boków, tkaniny i kolor nóżek.
Zdjęcia na stronie są poglądowe. Prosimy o podanie wybranej tkaniny w komentarzu
zamówienia.
Wymiary mebli tapicerowanych podane są w cm z tolerancją +/- 2%.
Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
Ten produkt wykonywany jest specjalnie dla Ciebie, nie podlega zwrotowi.

Galeria
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