Noir
Wymiary*

Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

Głębokość siedziska 58 • Wysokość siedziska 47
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80x94x86
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160x94x86
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2,5 Modul

99x155x86
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Pufa
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C XL R
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Pufa modul

80x88x47

C XL L
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* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla.

Poduszki oparciowe:

Comfort C2

top
pierzowy
11 cm pianki
HR35

Poduszka siedziska
C2

Wkład poduszki siedziska
składa się z wysokoelastycznej pianki (HR) z topem
pierzowym.

pianka pokryta mieszanką:
70% pierze i 30% włókna
silikonowe

Jak zaprojektować wnętrze, które bez problemu spełni
wszystkie oczekiwania domowników? W końcu salon – bo
o nim mowa – nazywany czasem „pokojem dziennym”, to
przestrzeń, na której krzyżują się cele i potrzeby każdego
członka rodziny. Bez wyjątku. Nierzadko nawet równocześnie…

dostępne nóżki:

SPK 504 CHROM
SPK 504 BLACK CHROM
SPK 504 BRUSHED CHROM

NOIR, nie tylko stylowa, lecz bez wątpienia funkcjonalna
i ultranowoczesna linia sof modułowych, charakteryzujących kolekcję mocnej formy, sprosta wszelkim oczekiwaniom domowników.
Obszerna, wygodna, bez problemu pomieści co liczniejszą
rodzinę. Miejsce dla siebie znajdzie na niej każdy. Zawsze
„na miejscu” będzie bowiem czytanie na niej książki, praca
z laptopem, czy towarzyska, popołudniowa kawka przy tiramisu i jazzie…
Kształtna, dyskretnie obła linia poduszek, jak i pokaźne gabaryty, w tym przypadku stanowią wyłącznie zaletę.

Noir 3, sofa dostarczane bez elementów dekoracyjnych.

Wersje biała stworzona z myślą o nieco skromniejszym, salonowym metrażu, to rozwiązanie, które świetnie sprawdzi
się w aranżacjach rodem z lat 60-tych. Szerokie, stabilne
siedziska w połączeniu z subtelnymi metalowymi nóżkami,
pięknie i lekko wkomponują się w aranżacje oparte na łączeniach delikatnej bieli z drewnem, okraszone akcentami
w stylu vintage.
Wersja szara niemal idealnie wpasuje się w każde wnętrze.
Szarość obicia jest neutralna i świetnie sprawdzi się jako tło
dla wszelkich co bardziej nasyconych kolorystycznie dekorów.

NOIR WOOD WALNUT 2,5L+Pufa modul, sofa dostarczane
bez elementów dekoracyjnych.

Dostępna również wersja NOIR WOOD z drewnianą ramką
wykonaną z dębu (OAK), buku (BEECH), orzecha (WALNUT)
lub drewna malowanego na czarno (PAINT BLACK).

