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Widoczne na zdjęciach poduchy lędźwiowe są elementem opcjonalnym i można je zamawiać dodatkowo.
Chromowane nóżki są do wyboru w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.
Pufa kwadratowa LAGO jest dedykowanym uzupełnieniem kolekcji LOANO.
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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Wyjątkowy komfort i miękkość
– osiąga się również przy zastosowaniu poduch lędźwiowych.

www.meblomak.pl

ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia
tel. (+48) 58 771 34 70
fax (+48) 58 671 69 76
info@meblomak.pl
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RuchoMe
zAGłówKi

dzięki oryginalnemu
mechanizmowi unoszenia
poduszek oparciowych
można uzyskać dwie
konfiguracje oparć,
co pozwala na wybranie
ulubionej pozycji do
relaksu.

OzDOBne PRzeSzycIa
ozdobne przeszycia boków
i poduch lędźwiowych nadają
sofie charakterystyczny styl

Różnorodne możliwości aranżacji.

Przy podniesionych poduszkach oparciowych warto skorzystać z ergonomicznych
poduch lędźwiowych (dodatkowy element).

Pufa kwadratowa LAGO
jako opcja dodatkowa
www.meblomak.pl

MetaloWe NÓŻKI
ozdobą modelu są stabilne metalowe
chromowane nóżki, prześwit o wysokości
14 cm nadaje sofie lekkości.
www.meblomak.pl

Nóżki - kolor
ciemnoszary
lub czarny.
www.meblomak.pl

