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Meblomak Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej publikacji, w tym parametrów technicznych, wzornictwa,
specyfikacji i wymiarów oferowanych mebli. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zawarte w tej publikacji informacje nie stanowią
zapewnienia, o którym mowa w art. 556.1 § 1  ust. 2 oraz 556.1 § 2 Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577
§ 1 Kodeksu Cywilnego. Wiążące uzgodnienie właściwości mebli następuje w umowie ich sprzedaży. Wszystkie wymiary zostały podane w cm. Prezentowane w publikacji
kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli, a wymiary rzeczywiste elementów mebli mogą odbiegać o +/- 5 cm od wymiarów w niej podanych.
Publikacja zawiera wzory mebli prawnie chronione. Produkcja, oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż mebli o wyglądzie odpowiadającym wyglądowi mebli prezentowanych
w publikacji może podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 02-2020

BARDI

* Zestaw oświetleniowy (ZO) do elementu BaL / BaP można zamawiać dodatkowo.
W jego skład wchodzi: gniazdo USB, oświetlenie LED RGB oraz pilot.
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POjeMNiK NA POścIEL

Innowacyjny mechanizm Long-3 umożliwia uzyskanie
dużej i wygodnej powierzchni do leżenia przy niewielkich
wymiarach zewnętrznych modelu.  komfort wypoczynku
zapewnia połączenie wysokoelastycznej pianki hR oraz
sprężyn falistych.

W elementach podłokietników oznaczonych jako BaL oraz BaP może opcjonalnie
występować podwójne gniazdo USB (5V) wraz z odświetleniem ledowym RGB
z płynną regulacją kolorów oraz pilotem.

ZEStAW OŚwieTLeNiOwY

FUNKcjA DO LEŻENIA

Zastosowanie unoszonych
poduszek oparciowych po-
zwala na sprawne rozłożenie
funkcji do leżenia.

UNOSZONe PODUSZkI
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W elemencie OtP występuje obszerny pojemnik na pościel
dostępny po podniesieniu siedziska.


