MaRSala

dla tych

któRzy Szukają
czegoś więcej...

H = 85-104
hs = 44

Przykładowe konfiguracje

* Boki BdL, BdP, BeL, BeP zamawiać jedynie z elementami 3R, 3BF, 2,5R, 2,5BF, WP, WBF
** Elementy 2,5R, 2,5RL, 2,5RP - funkcja do leżenia jedynie przy konfiguracji zestawu narożnego
*** Elementu ND nie można łączyć z elementami 2,5R, 2,5RL, 2,5RP
**** Dedykowane poduchy do narożnika NP zamawiać dodatkowo. Zalecana liczba: 4szt.
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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WygodNa PoWIeRzchNIa dO LeŻeNia

Nowoczesny mechanizm funkcji do leżenia typu „lift”
(„puma”) zajmuje niewiele miejsca, wymaga minimum
wysiłku przy rozkładaniu.
Na całości powierzchni zastosowano sprężyny faliste
i wysokoelastyczną piankę hR.

Wygoda i miękkość siedzisk i oparć – efekt
uzyskany został poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji sprężyn i wysokoelastycznej
pianki oraz wypełnień włókniną puszystą.

zestaw narożny można wyposażyć w element
z pokaźnym pojemnikiem na pościel.

BoczNa KieSzeŃ
Idealny schowek na laptopa lub książki.
Ruchome zagłówki pozwalają na wybranie
ulubionej pozycji

KOMFORT
efekt wygody i miękkości siedzisk oraz oparć uzyskany
został poprzez zastosowanie odpowiedniej kombinacji
sprężyn i wysokoelastycznej pianki oraz wypełnień włókniną
puszystą.

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