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Narożnik
Beate |
240x195 cm duża
powierzchnia
spania
Cena

3 410,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

20 - 30 dni robocz

Producent

Benix Meble

Opis produktu
Narożnik Beate - narożnik rozkładany z pojemnikiem na pościel - duża powierzchnia spania

Nowoczesny, prosty w formie narożnik idealny do nowoczesnych jak i klasycznych wnętrz. W projekcie tym zastosowano połączenie dwóch tkanin, ozdobne przeszycia i
pikowanie oraz metalowe nóżki co łącznie tworzy niepowtarzalny design.

Projektując mebel zadbano również o wygodę użytkowania. W narożniku zastosowano grube poduszki oraz w siedzisku spręży faliste, co podnosi komfort siedzenia.
Rozkładanie narożnika wspomaga automat DL, który unosi siedzisko bez potrzeby przesuwania go po podłodze. Po rozłożeniu powstaje bardzo duża powierzchnia spania
niczym łoże małżeńskie.
Narożnik występuje w wersji lewostronnej lub prawostronnej, tył narożnika jest obity w tkaninie tapicerskiej. Dostępny w różnych tkaninach obiciowych.
Istnieje możliwość dokupienia pufy Beate.

Wymiary:
Szerokość - 240 cm
Głębokość - 195 cm
Wysokość - 76-80 cm
Głębokość siedziska od ściany - 103 cm
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Powierzchnia spania - 205 x 150 cm
Cechy narożnika:
- stelaż drewniany + płyta wiórowa/płyta laminowana
- sprężyna falista
- pianka poliuretanowa
- funkcja spania
- automat DL ułatwiający rozkładanie

-

pojemnik na pościel
nóżki w kolorze chrom
tył narożnika w materiale - wolnostojący
narożnik dostępny w opcji prawej lub lewej
możliwość wykonania również w tkaninach easy clean (tkaniny łatwe do czyszczenia)
możliwość dokupienia pufy o wymiarach 120 x 95 x 43 cm

Mebel dostępny w bogatej ofercie materiałów obiciowych.
Wzornik materiałów obiciowych (Kliknij na ikonkę)

Jeśli jesteście Państwo zdecydowani na zakup narożnika istnieje możliwość wysłania wybranych próbek materiałów
obiciowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Materiały obiciowe : Grupa I , Grupa II (+ 310,00 zł ), Grupa III (+ 500,00 zł ), Grupa IV (+ 930,00 zł ), Grupa V (+ 1 550,00
zł ), Grupa VI (+ 2 140,00 zł )
Strona narożnika: lewy , prawy
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