Nobonobo Narożnik
Feza 249x159 cm
Cena

12 618,00 zł brutto

Atrybuty
Grupa tkanin Sofy: GRUPA 0, GRUPA I,
GRUPA II, GRUPA III, GRUPA IV

Opis
Narożnik Feza polskiej marki Nobonobo to jeden z popularniejszych modeli sof w
ofercie producenta. Narożnik będzie pasować do każdego wnętrza od nowoczesnego
po klasyczne ponieważ jego proste wzornictwo jest zdecydowanie uniwersalne.
Szerokie siedziska z wypełnieniem SoftLayers (połącznie miękkiej pianki
poliuretanowej z grubą warstwą naturalnego pierza) zapewni wyjątkowy komfort
siedzenia. Bardzo duży wachlarz tkanin do wyboru sprawia, że możliwość
personalizacji sofy jest bardzo duży i każdy znajdzie swój wymarzony kolor.
Zrównoważone proporcje i nacisk na dopracowanie detali jak precyzyjne przeszycia
na siedziskach i oparciach to kolejna zaleta narożnika Feza. Sofa Feza na pewno
spełni Twoje oczekiwania!
Cena dotyczy modelu składającego się z siedziska A1 i szezlongu A1.
Model Feza jest sofą modułową, w galerii produktu znajdziecie Państwo szystkie
dostępne moduły, w sprawie szczegółowej wyceny prosimy o kontakt z obsługą
sklepu.
Produkcja polska, wysokiej jakości wykonanie oraz bardzo duży wybór tkanin!
Polecana tkanina: orion, stone, cameleon, glam velvet

Narożnik można wykonać z tkanin: Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa
IV EGA ORION NAPOLI SPIRIT GLAM VELVET ORINA ESTERNO SOFIA TOKYO LUNA
POKA VIENNA GIOVE CAMELON MIMOSA FAVOLA PERSEMPRA 1.0 TRECCIA
PERSEMPRA 4.0 ETNA ZIEŃ VELIERO ZIEŃ CABRERA ZIEŃ ELBA ZIEŃ ROJA ZIEŃ
VEDRA ZIEŃ VIENTO ZIEŃ DRAGONERA ZIEŃ
Tkaniny z grupy 0 dostępne w galerii produktu.
Materiały:
- pasy,
- pianka wysokoelastyczna o najwyższym standardzie,
- pierze naturalne,
- tkanina,
- nogi metalowe lakierowane proszkowo na kolor czarny.
Wymiary:
Wysokość całkowita: 79 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Podłokietnik wąski (wys x szer): 62 x 23 cm
Podłokietnik szeroki (wys x szer): 57 x 34 cm
Głębokość całkowita: 96 cm
Głębokość siedziska: 65 cm
Wysokość nóżek: 14 cm
Model Feza jest sofą modułową, w galerii produktu znajdziecie Państwo szystkie
dostępne moduły, w sprawie szczegółowej wyceny prosimy o kontakt z obsługą
sklepu.
Cena dotyczy modelu składającego się z siedziska A1 i szezlongu A1.
W uwagach prosimy o wpisanie wybranej tkaniny.
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.
Poduszki ze zdjęć nie są dołaczone do narożnika.

Galeria
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