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Narożnik
Manila | 315 x
212 cm
Cena

3 440,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

20 - 30 dni robocz

Producent

Benix Meble

Opis produktu
Narożnik Manila.
Panoramiczną linię siedziska podkreślają nisko uniesione podłokietniki i jasny akcent drewna. Szerokie, puszyste poduchy
oparć doskonale dopełniają kompozycję bryły meble.

Manila – elegancki, duży narożnik do stylowych wnętrz
Za co cenimy narożniki? Za ich elegancję, duże gabaryty, ciekawą konstrukcję umożliwiającą zaaranżowanie wnętrza w
nietypowy sposób i wykorzystanie każdej, nawet najmniejszej przestrzeni? Wszystko to się zgadza, a najlepszym przykładem
na to, że dobry narożnik jest w stanie połączyć w jedno każdą z tych zalet, jest narożnik Manila Benix.
Narożnik Manila spośród pozostałych modeli tego typu wyróżnia się właśnie elegancją, kompaktową budową umożliwiającą
rozłożenie i zapewnienie odpowiednio dużej powierzchnie do spania, a także bardzo dużym komfortem. Manila Benix to coś
więcej niż zwykły narożnik – to doskonały przykład połączenia wysublimowanego stylu ze sporą funkcjonalnością.
Narożniki Manila Benix – narożniki dobre na każdą okazję!
Dla ułatwienia aranżacji dowolnego wnętrza i zagospodarowania powierzchni o różnym ukształtowaniu, producent narożników
Manila Benix przygotował ten model w dwóch wariantach konstrukcyjnych:
narożnik Manila w opcji prawej (krótszy bok po stronie prawej),
narożnik Manila w opcji lewej (krótszy bok po stronie lewej).

Dodatkowo dla lepszego komfortu możliwe jest dokupienie do narożnika eleganckiej pufy tworzącej z nim pełen, kompletny
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już zestaw. Za wspomniany komfort w przypadku tego modelu narożnika odpowiadają właściwie dobrane materiały o
twardości zapewniającej zdrowy wypoczynek i solidne wsparcie dla całego ciała. Jeśli zaś chodzi o samą funkcjonalność, to tu
sprawdza się m. in. zastosowanie automatu DL ułatwiającego swobodne, łatwe i szybkie składanie oraz rozkładanie narożnika.
Wymiary:
Szerokość - 315 cm
Głębokość - 212 cm
Wysokość - 78-87 cm
Głębokość siedziska od ściany - 106 cm
Powierzchnia spania - 248 x 137 cm
Cechy narożnika:
- stelaż drewniany + płyta wiórowa/płyta laminowana
- sprężyna falista
- pianka poliuretanowa
- funkcja spania
- automat DL ułatwiający rozkładanie

-

pojemnik na pościel
stalowe nóżki
tył narożnika w materiale - wolnostojący
narożnik dostępny w opcji prawej lub lewej
możliwość wykonania również w tkaninach easy clean (tkaniny łatwe do czyszczenia)

Istnieje możliwość dokupienia pufy. -kliknijMebel 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 (+ 210,00 zł ), Grupa III (+ 430,00 zł ), Grupa IV (+ 750,00 zł ), Grupa V (+ 1 280,00
zł )
Strona narożnika: lewy , prawy
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