ANDRIA

DLA TYCH
KTÓRZY SZUKAJĄ
CZEGOŚ WIĘCEJ...

Przykładowe konfiguracje

WYGODNA
FUNKCJA SPANIA
Mechanizm spania codziennego posiada rozkładane
łóżko z osobnym materacem
warstwowym zawierającym
piankę typu „memory”
.Powierzchnia
spania wynosi 195x140cm.

www.meblomak.pl

SOFA NA KÓŁKACH
Unikatowym rozwiązaniem – przy wykorzystaniu sofy rozkładanej
2,5R – jest możliwość uniesienia całej sofy poprzez dwie specjalne
dźwignie znajdujące się pomiędzy siedziskiem a bokami z lewej
i z prawej strony. Pozwala to na bardzo lekkie i swobodne
przemieszczanie sofy po podłodze za pomocą systemu czterech
kółek. Po ustawieniu sofy w nowym miejscu wystarczy tylko
przesunąć dźwignie do pozycji wyjściowej, aby z powrotem
postawić ją na podłodze.

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
W zestawie narożnym
występuje możliwość
wyposażenia w dodatkowe
pojemniki na pościel.

WYGODNA FUNKCJA SPANIA
Mechanizm spania codziennego posiada rozkładane łóżko
z osobnym materacem warstwowym zawierającym piankę
typu „memory”.Powierzchnia
spania wynosi 195x140cm.
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ETAPY ROZKŁADANIA
MECHANIZMU SPANIA
CODZIENNEGO
PODŁOKIETNIK Z USB
W elementach podłokietników oznaczonych jako
BcL oraz BcP występuje podwójne gniazdo USB
(5V).
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WYJĄTKOWY DESIGN
PÓŁKA Z OŚWIETLENIEM
Elementy podłokietników BcL oraz BcP posiadają
również lakierowaną półkę MDF z podświetleniem
ledowym RGB z płynną regulacją różnych kolorów
za pomocą pilota.

RUCHOME ZAGŁÓWKI
Wszystkie oparcia mają ruchome
zagłówki pozwalające uzyskać wygodne
podparcie głowy zwiększając przez to
komfort wypoczynku
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