PRODUCENT MEBLI
TAPICEROWANYCH

NAROŻNIKI
Narożnik LIMA
Narożnik LIMA przeznaczony jest dla osób
poszukujących nowoczesnego wzornictwa, ceniących
sobie komfort i przestrzeń. Polecany do wnętrz o
średniej wielkości. Narożnik wykonany jest na stelażu
drewnianym. Siedzisko posiada listwy sprężynujące
pokryte pianką wysokoelastyczną, co razem zapewnia
wysoki komfort użytkowania. Charakterystyczne są
wysokie na 12 cm drewniane nóżki, nadające
narożnikowi strzelisty wygląd. Narożnik posiada funkcję
spania, a także estetyczny pojemnik na pościel.
Otomana w meblu jest nieotwierana. Element
dekoracyjny stanowią poduszki. Narożnik dostępny w
wersji prawostronnej lub lewostronnej.

Wymiary

223 cm

110 cm

270 cm

165 cm

Wysokość siedziska: 40 cm
Wysokość oparcia: 63 cm
Powierzchnia spania: 220 cm x 125 cm

105 cm

Narożnik SOFIA
Narożnik SOFIA to mebel o prostej, nowoczesnej
linii. Ostre kształty nadają meblu klasyczny,
uniwersalny charakter pasujący do każdego
wnętrza. Ozdobą mebla są kontrastowe poduszki.
Konstrukcja narożnika wykonana jest na stelażu
drewnianym z płytą wiórową. Siedzisko i oparcie
wypełnione są pianką na listwach sprężynujących.
Mebel wsparty jest na 1,5–centymetrowych
nóżkach z tworzywa sztucznego. Narożnik
posiada funkcję spania. W rozkładanym wózku
znajduje się skrzynia na pościel. Istnieje możliwość
wyboru otomany prawej lub lewej.

Wymiary

156 cm

90 cm

222 cm

140 cm

Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość oparcia: 69 cm
Powierzchnia spania: 200 cm x 116 cm
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82 cm

Narożnik OSLO
OSLO to klasyczny, a zarazem bardzo wygodny narożnik.
Nowoczesny design kreują głębokie siedzisko, proste
kształty oraz duże, kontrastowe poduszki zapewniające
wygodę siedzenia. Dostępny w różnych rodzajach tkanin,
również skóropodobnych oraz z ozdobnymi przeszyciami w
postaci dużych pików.
Narożnik OSLO może również posiadać funkcję spania. W
tym wariancie na narożnik składają się otomana oraz wózek.
Konstrukcja mebla opiera się na drewnianym stelażu oraz
listwach sprężynujących i sprężynach typu bonell pokrytych
pianką. Dużą zaletą narożnika jest skrzynia na pościel.
Narożnik opiera się na metalowych i drewnianych nóżkach

Wymiary

205 cm

102 cm

261 cm

160 cm

Wysokość siedziska: 44 cm
Wysokość oparcia: 72 cm
Powierzchnia spania: 225 cm x 122 cm

101 cm

Narożnik BARCELONA
Narożnik BARCELONA to mebel o prostej, nowoczesnej
linii. Wygodne oparcie zapewniają poduszki wypełnione
wysokoelastyczną pianką odporną na odkształcenia.
Siedzisko posiada sprężyny typu bonell pokryte pianką.
Konstrukcja narożnika wykonana jest na stelażu
drewnianym i płycie wiórowej. Mebel podparty jest na
chromowanych nóżkach wysokości 4,5 cm wykonanych z
wytrzymałego tworzywa. Narożnik posiada dodatkowo
dużą pufę, która może śmiało pełnić funkcję ławy, a
dostawiona do narożnika daje możliwość spania. Mebel
idealny do przestronnych nowoczesnych wnętrz.

Wymiary

158 cm

220 cm

318 cm

118 cm

105 cm

60 cm

95 cm

Wysokość siedziska: 43 cm
117 cm
Wysokość oparcia: 76 cm
Powierzchnia spania: 292 cm x 147 cm
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Bardzo nowoczesny, duży narożnik wsparty na
drewnianych prostokątnych nóżkach (wysokość 5cm).
Bardzo głębokie siedzisko pokryte ozdobnymi
przeszyciami. Oparcie stanowią duże miękkie poduszki
wypełnione grubą pianką. Konstrukcja narożnika opiera
się na drewnianym stelażu i płycie wiórowej.
Wypełnienie siedziska stanowią sprężyny faliste
pokryte pianką, które zapewniają wysoki komfort
użytkowania. Możliwość wyboru otomany prawej lub
lewej. Mebel posiada funkcję spania oraz skrzynię na
pościel.
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Narożnik MANAMA
Bardzo nowoczesny, duży narożnik wsparty na
metalowych okrągłych nóżkach (wysokość 5 cm).
Bardzo głębokie siedziska pokryte pikowaną kołderką.
Oparcie stanowią duże miękkie poduszki wypełnione
grubą pianką. Konstrukcja narożnika opiera się na
drewnianym stelażu i płycie wiórowej. Wypełnienie
siedziska stanowią sprężyny bonellowe pokryte
pianką, które zapewniają wysoki komfort użytkowania.
Możliwość wyboru otomany prawej lub lewej.

Wymiary

220 cm

108 cm

286 cm

178 cm

Wysokość siedziska: 42 cm
Wysokość oparcia: 69 cm
108 cm

Narożnik ASMARA
Nowoczesny design, prosta linia i ozdobne pikowane
przeszycia to atuty narożnika ASMARA. W skład
narożnika wchodzą otomana oraz wózek. Stelaż
wykonany jest z drewna, pokryty listwami
sprężynującymi, sprężynami typu bonell oraz pianką
odporną na deformacje. Dodatkowo w podłokietnikach
zastosowano specjalne mechanizmy, które czynią je
ruchomymi, a w oparciu zastosowano mechanizmy
umożliwiające ich przesuwanie w przód i w tył.
ASMARA to bardzo wygodny narożnik przy
jednocześnie niedużych gabarytach. Mebel wsparty
jest na ozdobnych chromowanych nóżkach.

Wymiary

170 cm

110 cm

292 cm

144 cm

148 cm

Wysokość siedziska: 41 cm
Wysokość oparcia: 91 cm
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Narożnik CARO
Narożnik CARO to nowoczesny i bardzo funkcjonalny
mebel dający gwarancję dobrego wypoczynku. Atutem
tego modelu są trzy ruchome zagłówki oraz dwa
regulowane podłokietniki.
Konstrukcja siedziska oparta jest na sprężynach typu
bonell pokrytych pianką. Posiada funkcję spania oraz
skrzynię na pościel.

Wymiary

183 cm

105 cm

305 cm

178 cm

Wysokość siedziska: 48 cm
Wysokość oparcia: 91 cm
Powierzchnia spania: 128 cm x 239 cm

113 cm

Narożnik AVRA
Narożnik AVRA charakteryzuje się prostą linią oraz
funkcjonalnością.
Komfort siedzenia zapewniają duże, wygodne poduchy.
Model posiada również jeden regulowany podłokietnik.
Konstrukcja siedziska oparta jest na sprężynach typu
bonell pokrytych pianką. Komfort siedzenia zapewniają
duże, wygodne poduchy pełniące funkcję oparcia.
Mebel posiada funkcję spania oraz skrzynię na pościel.

Wymiary

172 cm

92 cm

253 cm

167 cm

Wysokość siedziska: 45 cm
Wysokość oparcia: 82 cm
Powierzchnia spania: 207 cm x 122 cm
91 cm
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Narożnik ROMA
Narożnik ROMA to funkcjonalny mebel o bardzo
nowoczesnej formie. Komfort zapewniają duże,
wygodne poduchy stanowiące oparcie. Narożnik z obu
stron zamknięty jest regulowanymi podłokietnikami.
Dodatkowym elementem w tym modelu jest niewielki
drewniany stolik zintegrowany z podłokietnikiem.
Konstrukcja siedziska oparta jest na sprężynach
falistych pokrytych pianką. Mebel posiada funkcję
spania oraz skrzynię na pościel.

Wymiary

184 cm

105 cm

276 cm

160 cm

Wysokość siedziska: 45 cm
Wysokość oparcia: 77 cm
Powierzchnia spania: 155 cm x 216 cm

116 cm

DLA DZIECI
Amerykanka OLEK
OLEK to doskonałe rozwiązanie do małych
pomieszczeń, gdzie niezbędny jest mebel do
spania. Jest to fotel o niedużych gabarytach,
który po rozłożeniu staje się wygodną leżanką
dla jednej osoby. Stelaż wykonany jest z
drewna oraz płyty, zaś siedzisko i oparcie
wypełnione są pianką. Dodatkowym atutem
tego fotela jest skrzynka na pościel. Mebel
wsparty jest na niskich 1,5–centymetrowych
nóżkach.

Wymiary
Wymiar całkowity: 84 cm x 87 cm x 90 cm
Powierzchnia spania: 205 cm x 84 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 58 cm

Mebel występuje również w innych wymiarach
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KANAPY
Kanapa LILIA
LILIA to klasyczna kanapa z funkcją spania.
Boki kanapy zostały delikatnie uniesione ku
górze i mogą pełnić rolę podgłówków.
Korpus wykonany jest z drewna i płyty
wiórowej. Siedzisko i oparcie wypełnione są
pianką na sprężynach typu bonell, co
zapewnia wysoki komfort siedzenia oraz
spania. Kanapa posiada praktyczną skrzynię
na pościel. Mebel przeznaczony do
niedużych pomieszczeń.

Wymiary
Wymiar całkowity: 194 cm x 90 cm x 85 cm
Powierzchnia spania: 120 cm x 194 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 60 cm

Kanapa CYNIA
CYNIA to nowoczesna funkcjonalna kanapa z
możliwością rozłożenia i opcją spania. Konstrukcja
mebla opiera się na drewnianym stelażu pokrytym
wysokoelastyczną pianką. Cechą charakterystyczną
mebla są ozdobne przeszycia z przodu korpusu oraz
regulowane podłokietniki, które w funkcji spania pełnią
rolę podgłówków. Oparcie kanapy stanowią dwie duże
poduszki. Mebel wsparty jest na chromowanych
nóżkach wysokości 4,5 cm. Kanapa posiada skrzynię na
pościel.

Wymiary
Wymiar całkowity: 205 cm x 85 cm x 94 cm
Powierzchnia spania: 210 cm x 150 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 77 cm bez poduszek
62 cm z poduszkami
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Kanapa MAGNOLIA
Kanapa MAGNOLIA to nowoczesna bryła z
charakterystycznymi ruchomymi podłokietnikami oraz
z funkcją spania. Konstrukcja mebla opiera się na
stelażu drewnianym. Siedzisko i oparcie wypełnione są
pianką umieszczoną na listwach sprężynujących. Zaletą
mebla jest duża powierzchnia spania. Kanapa posiada
estetyczny pojemnik na pościel. Mebel opiera się na
ozdobnych nóżkach chromowanych wysokości 4 cm.
Wygodę siedzenia zapewniają dodatkowo dwie duże
miękkie poduszki.

Wymiary
Wymiar całkowity: 207 cm x 76 cm x 91 cm
Powierzchnia spania: 207 cm x 146 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 76 cm

Kanapa DALIA
DALIA to wygodna kanapa z funkcją spania. Stelaż
wykonany jest z drewna oraz płyty wiórowej.
Wypełnienie mebla stanowią listwy sprężynujące,
sprężyny typu bonell oraz pianka, co czyni kanapę
niezwykle wygodną. Dodatkowym atutem są dwie duże
ustawione pionowo poduszki dające wygodne oparcie
oraz
ruchome
podłokietniki
pracujące
na
specjalistycznych mechanizmach, które po rozłożeniu
zwiększają powierzchnię do siedzenia oraz spania.
Kanapa podparta jest na 10-centymetrowych nóżkach
(z tyłu nóżki z tworzywa, z przodu metalowe).

Wymiary
Wymiar całkowity: 207 cm x 76 cm x 91 cm
Powierzchnia spania: 207 cm x 146 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 76 cm
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Kanapa MALWA
MALWA to duża i wygodna kanapa z funkcją
spania. Stelaż wykonany jest z drewna. Na
komfort użytkowania kanapy wpływa
wypełnienie siedziska i oparcia listwami
sprężynującymi, sprężynami typu bonell
oraz pianką. Dużą zaletą mebla jest
praktyczna skrzynia na pościel, ozdobne
poduszki przy oparciu oraz dodatkowe
poduszki pełniące funkcję podłokietników.
Mebel opiera się na dekoracyjnej drewnianej
nodze.

Wymiary
Wymiar całkowity: 216 cm x 77 cm x 102 cm
Powierzchnia spania: 152 cm x 200 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 77 cm

Wymiary
Wymiar całkowity: 209 cm x 97 cm x 84 cm
Powierzchnia spania: 209 cm x 152 cm
Wysokość siedziska: 46 cm
Głębokość siedziska: 77 cm bez poduszek
50 cm z poduszkami
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Kanapa CORA
Wymiary
Wymiar całkowity: 208 cm x 95 cm x 78 cm
Powierzchnia spania: 208 cm x 151 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 79 cm bez poduszek
55 cm z poduszkami

Kanapa SARA
Wymiary
Wymiar całkowity: 215 cm x 92 cm x 81 cm
Powierzchnia spania: 208 cm x 147 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 73 cm bez poduszek
50 cm z poduszkami
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Wymiary
Wymiar całkowity: 211 cm x 95 cm x 84 cm
Powierzchnia spania: 211 cm x 155 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 76 cm bez poduszek
46 cm z poduszkami

Kanapa ZOJA
Wymiary
Wymiar całkowity: 204 cm x 94 cm x 80 cm
Powierzchnia spania: 204 cm x 142 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 75 cm bez poduszek
51 cm z poduszkami
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Kanapa NARO
Wymiary
Wymiar całkowity: 203 cm x 96 cm x 75 cm
Powierzchnia spania: 203 cm x 140 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 76 cm bez poduszek
48 cm z poduszkami

Kanapa LORA
Wymiary
Wymiar całkowity: 218 cm x 100 cm x 81 cm
Powierzchnia spania: 218 cm x 156 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Głębokość siedziska: 80 cm bez poduszek
53 cm z poduszkami

Wymiary
Wymiar całkowity: 215 cm x 96 cm x 82 cm
Powierzchnia spania: 207 cm x 149 cm
Wysokość siedziska: 47 cm
Głębokość siedziska: 76 cm bez poduszek
53 cm z poduszkami
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ŁÓŻKA
Jesteśmy producentem funkcjonalnych łóżek tapicerowanych.
Dokonując decyzji o zakupie, Klient wybiera szerokość materaca
(140/160/180), rodzaj zagłówka, sposób wykończenia oraz tkaninę.
Wymiary
GRAND to nowoczesne i bardzo wygodne łóżko
tapicerowane, zapewniające najwyższy komfort spania.
Dostępne jest w kilku wariantach obicia.
Posiada dwie półki nocne wykonane ze szkła, z płyty lub
drewna z opcją oświetlenia.
Istnieje możliwość skompletowania łóżka z ozdobną, a
zarazem funkcjonalną pufą stanowiącą pojemnik na
pościel lub narzutę.
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Łóżko:
Długość: 210 cm
Szerokość materaca: 140/160/180 cm
Wysokość z zagłówkiem: 120 cm
Wysokość siedziska: 48 cm

Pufa (oddzielny mebel):
Wysokość siedziska: 37 cm
Szerokość siedziska: 37 cm
Długość siedziska: 134 cm
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FOTELE
Fotel MARK
MARK to kubełkowy fotel na drewnianych
nóżkach wysokości 10 cm. Stelaż wykonany jest
z drewna oraz płyty wiórowej. Siedzisko i oparcie
wypełnione są pianką. Mebel idealny do klubów,
kawiarni i biur.

Wymiary
Wymiar całkowity: 78 cm x 77 cm x 68 cm
Wysokość siedziska: 41 cm
Głębokość siedziska: 50 cm

Fotel LAGUNA
Fotel LAGUNA to wygodny fotel o
nowoczesnej stylistyce. Może stanowić
komplet z pufą LAGUNA oraz sofą LAGUNA.
Konstrukcja mebla opiera się na drewnianym
stelażu. Duże siedzisko w kształcie koła
wypełnione jest grubą pianką co zapewnia
wysoki komfort użytkowania.

Wymiary
Wymiar całkowity: 65 cm x 69 cm x 65 cm
Wysokość siedziska: 39 cm
Głębokość siedziska: 54 cm

Fotel HENRY
HENRY to kubełkowy fotel o
niewielkich gabarytach. Drewniany
korpus oraz siedzisko wypełnione są
pianką. Fotel posiada nóżki o
wysokości 1,5 cm. Mebel idealny do
klubów, kawiarni i biur.

Wymiary
Wymiar całkowity: 66 cm x 77 cm x 57 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 50 cm
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Fotel MATT

FOTELE

MATT to nowoczesny fotel w kształcie jaja.
Stelaż wykonany jest z drewna, zaś
siedzisko i oparcie wypełnione są grubą
pianką. Mebel wsparty jest na niewielkich
nóżkach o wysokości 1,5 cm.

Wymiary
Wymiar całkowity: 72 cm x 76 cm x 81 cm
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 57 cm

Fotel HUGO
HUGO to fotel o niewielkich gabarytach i ciekawej
stylistyce. Wsparty jest na metalowych
walcowatych 10-centymetrowych nóżkach.
Stelaż wykonany jest z drewna i płyty, zaś
siedzisko i oparcie wypełnione są pianką . Cechą
charakterystyczną mebla jest nietypowy
walcowaty kształt oraz wysoki komfort
użytkowania.

Wymiary
Wymiar całkowity: 79 cm x 81 cm x 82 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 50 cm

Fotel LEO
Ciekawy fotel obrotowy w wygodną grubą
poduszką do siedzenia w kształcie koła.
Podstawą fotela jest jedna noga z
mechanizmem obrotowym. Stelaż stanowi
drewniana rama w połączeniu z płytą
wiórową. Siedzisko i oparcie wypełnione są
pianką odporną na odkształcenia.

Wymiary
Wymiar całkowity: 90 cm x 86 cm x72 cm
Wysokość siedziska: 39 cm
Głębokość siedziska: 62 cm
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14
Fotel RELAX z podnóżkiem
Fotel RELAX to bardzo wygodny fotel
spełniający funkcję leżanki. Idealnie sprawdzi
się w salonie lub sypialni, gdzie stworzy
przyjemny kąt do wypoczynku.
Ergonomiczny kształt oraz wygodne miękkie
siedzisko to atuty fotela RELAX.
Dodatkowy komfort użytkowania zapewniają
wygodny podnóżek oraz płaska poduszka
dająca podparcie pod kręgosłup.

Wymiary
Wymiar całkowity: 69 cm x 82 cm x 133 cm
Wysokość siedziska: 43 cm
Wysokość podnóżka: 39 cm
Głębokość siedziska: 71 cm

Fotel elektryczny MAX
Fotel dla wymagających Klientów.
Posiada
funkcję
elektrycznego
rozkładania oparcia i podnóżka na
dowolną wysokość. Sterowany za
pomocą
dwóch
przycisków
umieszczonych
po
wewnętrznej
stronie podłokietnika.

Wymiary
Wysokość siedziska: 48 cm
Głębokość siedziska: 57 cm
Wysokość oparcia: 90 cm
Max. wysunięcie: 95 cm

Siedzisko BRAVO
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
naszych Klientów powstał mebel w
kształcie buta.
Idealnie nadaje się zarówno do dziecięcego
pokoju jak i do sklepu, kawiarni czy klubu.
Pełni funkcję siedziska i zarazem elementu
ozdobnego.

Wymiary
Wysokość siedziska: 47 cm
Głębokość siedziska: 43 cm
Wysokość oparcia: 102 cm
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Szezlong CHILL
CHILL to bardzo ciekawy szezlong, który z
pewnością przypadnie do gustu nawet
najbardziej wymagającym Klientom.
Ten bardzo komfortowy mebel umożliwia
przyjęcie komfortowej pozycji, co z kolei
pozwala na bardzo przyjemny odpoczynek.
Szezlong CHILL spodoba się wszystkim
zwolennikom mebli wygodnych, ale także
bardzo eleganckich.

Wymiary
Wymiar całkowity: 60 cm x 86 cm x 163 cm
Wysokość siedziska: 39 cm
Głębokość siedziska: 96 cm
Wysokość oparcia: 86 cm

SOFY
Sofa LAGUNA
Sofa LAGUNA to nowoczesny mebel o
ciekawej stylistyce. Cechą charakterystyczną
jest opływowy kształt oraz kontrastowe
poduszki. Mebel wsparty jest na czterech
niskich, chromowanych nóżkach. Konstrukcja
sofy opiera się na stelażu drewnianym.
Siedzisko wypełnione jest pianką. Możliwość
nabycia sofy lewostronnej lub prawostronnej.
Komplet z fotelem i pufą.

Wymiary
Wymiar całkowity: 211 cm x 112 cm x 70 cm
Wysokość siedziska: 39 cm
Głębokość siedziska: 80 cm
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Sofa DIEGO
Sofa DIEGO polecana szczególnie Klientom, którzy lubią
komfort i wygodę oraz nowoczesny design. Konstrukcja
sofy opiera się na stelażu drewnianym i płycie
wiórowej. Siedzisko posiada listwy sprężynujące oraz
sprężyny typu bonell pokryte pianką. Mebel z obu stron
zamknięty jest niskimi boczkami. Posiada również
chromowane nóżki wysokości 4,5 cm.
Istnieje możliwość wyboru sofy 3-osobowej lub
2-osobowej.

Wymiary
Wysokość siedziska: 40 cm
Sofa 3-osobowa: 211 cm x 71 cm x 84 cm
Sofa 2-osobowa: 191 cm x 71 cm x 84 cm

Sofa MILA
Sofa MILA polecana jest Klientom, którzy cenią sobie
nowoczesny design oraz odpoczynek na
najwyższym poziomie. Mebel posiada dwa ruchome
zagłówki dla większego komfortu.
Konstrukcja opiera się na piance i specjalnych
pasach siedziskowych. Wsparta jest na czterech
metalowych, ozdobnych nóżkach.
Istnieje możliwość wyboru sofy 2-osobowej,
3-osobowej oraz fotela.

Wymiary
Wysokość siedziska: 42 cm
Głębokość siedziska: 57 cm
Wysokość oparcia: 72 cm
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PUFY
Pufa ZUZIA
Lekka pufa w kształcie kostki z wypełnieniem wykonanym z
tworzyw sztucznych i grubej pianki. Idealna do pokoju dziecięcego ze
względu na nieduże gabaryty i wagę.

Wymiary
Wymiar całkowity: 40 cm x 40 cm x 40 cm
Wysokość siedziska: 40 cm
Głębokość siedziska: 40 cm

Pufa LAGUNA
Okrągła pufa na niskich nóżkach (1,5 cm) z tworzywa sztucznego.
Pufa stanowić może komplet z sofą LAGUNA. Pufa może idealnie
posłużyć jako stolik kawowy.

Wymiary
Wymiar całkowity: 63 cm x 39 cm
Wysokość siedziska: 39 cm

Pufa GRETA
Pufa w kształcie skrzyni na niskich nóżkach (1,5 cm) z tworzywa
sztucznego. Stelaż wykonany jest z płyty wiórowej. Siedzisko
wypełnia gruba pianka.

Wymiary
Wymiar całkowity: 43 cm x 43 cm x 40 cm
Wysokość siedziska: 40 cm
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ZESTAWY
Zestaw wypoczynkowy ATLANTIC
Zestaw mebli wypoczynkowych dla osób ceniących
połączenie klasyki i wygody. W skład zestawu wchodzą:
- kanapa 3 – osobowa,
- sofa 2 – osobowa
- fotel.
Jest to zestaw o dość dużych gabarytach. Cechą
charakterystyczną są wygodne, miękkie podłokietniki
oraz ozdobne przeszycia na wysokim oparciu. Korpus
wykonany jest z drewna i płyty wiórowej pokryty
bardzo elastyczną pianką, co zapewnia wysoki komfort
użytkowania. Każdy z elementów zestawu wsparty jest
na 5–centymetrowych drewnianych nóżkach.

Wymiary
Wymiar kanapy 3–os : 204 cm x 93 cm x 96 cm
Wymiar sofy 2–os: 165 cm x 93 cm x 96 cm
Wymiar Fotela: 119 cm x 93 cm x 96 cm
Wysokość siedziska: 51 cm
Głębokość siedziska: 51 cm

Sofa 3-osobowa może również posiadać funkcję spania.
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Zestaw wypoczynkowy PACIFIC
PACIFIC to duży zestaw wypoczynkowy przeznaczony do
przestronnych pomieszczeń. W skład zestawu wchodzą: sofa
3–osobowa, sofa 2–osobowa oraz fotel. Ciekawą stylistykę
zawdzięcza połączeniu dwóch tkanin obiciowych oraz zastosowaniu
wysokich chromowanych nóżek. Stelaż mebli wykonany jest z
drewna oraz płyty wiórowej. Na wygodę siedziska wpływa
zastosowanie sprężyn falistych, pianki oraz dużych podwójnych
podłokietników.

Wymiary
Wymiar kanapy 3–os: 196 cm x 88 cm x 86 cm
Wymiar sofy 2–os: 176 cm x 88 cm x 86 cm
Wymiar fotela: 113 cm x 88 cm x 86 cm
Wysokość siedziska: 46 cm
Głębokość siedziska: 57 cm

Zestaw wypoczynkowy ARCTIC

ARCTIC to nowoczesny zestaw wypoczynkowy w skład którego
wchodzą: sofa 3–osobowa, sofa 2–osobowa oraz pufa. Konstrukcja
mebli oparta jest na drewnianym stelażu pokrytym pianką.
Dodatkowo siedzisko posiada sprężyny faliste. Aby zwiększyć
wygodę użytkowania istnieje możliwość zamontowania zagłówków
(każde z siedzisk posiada w standardzie otwory na zagłówek) – opcja
dodatkowa. Cechą charakterystyczną zestawu są poziome ozdobne
przeszycia na oparciach oraz mechanizmy regulujące kąt nachylenia
podłokietników. Meble wsparte są na chromowanych giętych
nóżkach.

Wymiary
Wymiar kanapy 3–os: 228 cm x 84 cm x 95 cm
Wymiar sofy 2–os: 208 cm x 84 cm x 95 cm
Pufa: 133 cm x 43 cm x 73 cm
Wysokość siedziska: 44 cm
Głębokość siedziska: 59 cm

25

NOTATKI

Emilia Meble Sp. z o.o.
ul. Polwicka 16, Łękno
63-020 Zaniemyśl
NIP: 7861698750
tel. +48 61 285 24 60
tel. +48 61 281 91 20
fax +48 61 285 24 60
biuro@emiliameble.com.pl

www.emiliameble.com.pl

