MARSALA

DLA TYCH
KTÓRZY SZUKAJĄ
CZEGOŚ WIĘCEJ...

303

Przykładowe konfiguracje

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.
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POJEMNIKI NA POŚCIEL

POWIERZCHNIA DO LEŻENIA
W zestawie narożnym zastosowano 3-osobowy
element rozkładany z funkcją do leżenia typu
„lift”, który po rozłożeniu ma powierzchnię
o wymiarach 203 cm x 146 cm.

BOCZNA KIESZEŃ
Idealny schowek na laptopa lub książki.
Zastosowany 2-osobowy element rozkładany z funkcją do leżenia
typu „lift” po rozłożeniu wraz z elementem narożnym oraz
dostawką ma powierzchnię o wymiarach 214 cm x 146 cm.

Marsala Relax – 1FOB
Fotel z funkcją relax - połączenie
rozkładania oparcia z wysunięciem
części podnóżkowej, obrót oraz
bujanie (z możliwością blokady).

RUCHOME ZAGŁÓWKI
Pozwalają na wybranie
ulubionej pozycji.
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