
  

 Scandic 2 os. rozkł., karbon, naturalny

 Opis

Moda na odważne konstrukcje, zaskakujące rozwiązania i nowoczesny design wciąż trwa. Pomimo tego
równoległym torem powracają do łask meble o subtelnych, klasycznych kształtach i odpowiednio dobranych
kolorach. Z myślą o tym skomponowaliśmy serię Scandic, w skład której wchodzą: dwie sofy (dwu- i trzyosobowa),
fotel, pufa oraz szezlong.

Ukłon w stronę klasyki 

Designerskie sofy Scandic przypadną do gustu koneserom klasycznej formy. Pełne dyskretnej elegancji sprawdzą
się w różnorodnych aranżacjach, także ze względu na różnorodne odcienie tapicerki. Stylowe jest również ich
wykonanie – za sprawą miękkiej, elastycznej pianki poliuretanowej i przyjemnej w dotyku, ale niezwykle trwałej
tapicerki. Sofy ustawić można w asyście gustownych foteli i puf, ale równie ciekawym rozwiązaniem jest szezlong
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Scandic. Wywodzący się z baroku mebel, który służył popołudniowej sjeście, to połączenie kanapy z fotelem. Dzięki
swojej konstrukcji umożliwia wypoczynek w pozycji półleżącej, zachowując walory mebla salonowego.

Uwaga! Wybierz kolor, który najbardziej Ci odpowiada! Dostępna kolorystyka tapicerki w załącznikach: "Próbnik
tkanin - I, II, III grupa cenowa”. Cena uzależniona jest od rodzaju wybranej tkaniny.

Drewniane elementy wykończenia produktu możemy wykonać w kolorach: naturalny - jasne drewno, orzech -
ciemne drewno, biały oraz czarny.

 Specyfikacja
Wysokość 92/s. 47 cm

Szerokość 151 cm

Głębokość 82 cm

Głębokość siedziska 60 cm

Wykończenie tkanina: 100% poliester, wypełnienie: pianka
wysokoelestyczna

Siedzisko tkanina

Podstawa drewno

Rozkładanie tak

Wymiary pow. do spania 113x180 cm

 Dodatkowe zdjęcia
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