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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

desIo dla tych
którzy szukają
czegoś WięcEj...

Przykładowe konfiguracje

Element 2,5R - funkcja do leżenia jedynie przy konfiguracji zestawu narożnego.
ZW (zagłówek) jest elementem opcjonalnym i można zamawiać go dodatkowo.
Zalecana liczba: dla elementów 2,5R, 2,5P, 2,5BF, NK - po 2 szt., dla elementów WP, WBF, OTP, OTBF - po 1 szt.

*
**  

H   = 82-101
hs  = 45
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POjEMNiKi Na PoścIel

POjEMNiKi (szuFlada)

W elementach 2,5P, WP zastosowane są pojemniki
w formie szuflady, wysuwane za pomocą prowadnic.

W elementach dPl / dPP, otP
zastosowane są pojemniki dostępne po uniesieniu siedziska.

zestawy narożne wykorzystują funkcję do leżenia typu
„delfin”, z zastosowaniem sprężyn falistych oraz pianki hr.
Wielkość powierzchni do leżenia zależy od konfiguracji
zestawu (co najmniej 195x115 cm).

WygodNa FUNKcjA DO LEŻENiA

WSUWANE zagŁóWkI
zagłówki można łatwo zamontować
- szyny zagłówka wsuwają się w przestrzenie
za oparciem powiększając jego wysokość.

ozdobą modelu
są oryginalne
pikowania
oraz
chromowane
nóżki
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