Łóżka
tapicerowane

mieszkaj z pomysłem

LOZ.140 155/222/123
LOZ.160 175/222/123
LOZ.180 195/222/123

LOZ.P140 155/222/123
LOZ.P160 175/222/123
LOZ.P180 195/222/123

FENG

Łóżka cechują się oryginalnym wysokim wezgłowiem
podzielonym na dwie części. Każda z nich posiada
cztery wciągi podkreślone guzikami tapicerskimi.
Istnieje możliwość wyboru stelaża z pojemnikiem
lub bez pojemnika.

LOZ.140 162/227/125
LOZ.160 182/227/125
LOZ.180 202/227/125

LOZ.P140 162/227/125
LOZ.P160 182/227/125
LOZ.P180 202/227/125

DALIA

Eleganckie i bardzo wygodne łóżka z ciekawie
wyprofilowanym wezgłowiem, podkreślone jednym
poziomym wciągiem. Obła linia skrzyni łóżka podkreśla
jego szykowny charakter. Istnieje możliwość wyboru
stelaża z pojemnikiem lub bez pojemnika.

LOZ.140BM, LOZ.140WBM
163/224/98
LOZ.160BM, LOZ.160WBM
183/224/98
LOZ.180BM, LOZ.180WBM
203/224/98

LOZ.P140BM, LOZ.140WBM
163/224/98
LOZ.P160BM, LOZ.160WBM
183/224/98
LOZ.P180BM, LOZ.180WBM
203/224/98

KIER

Łóżko tapicerowane z prostym zagłowiem,
ozdobionym dyskretnym przeszyciem, przypadnie
do gustu miłośnikom minimalistycznego stylu. Łóżko
dostępne jest w wersji z pojemnikiem i bez pojemnika.
Korpus łóżka dostępny w dwóch wysokościach.

LOZ.140BM 160/214/98
LOZ.160BM 180/214/98
LOZ.180BM 200/214/98

LOZ.P140BM 160/214/98
LOZ.P160BM 180/214/98
LOZ.P180BM 200/214/98

TREFL

Efektowne łóżko tapicerowane TREFL z miękkim,
pikowanym zagłowiem dostępne jest w wersji
z pojemnikiem i bez pojemnika.

LOZ.140BM, LOZ.140WBM
160/214/98
LOZ.160BM, LOZ.160WBM
180/214/98
LOZ.180BM, LOZ.180WBM
200/214/98

LOZ.P140BM, LOZ.140WBM
160/214/98
LOZ.P160BM, LOZ.160WBM
180/214/98
LOZ.P180BM, LOZ.180WBM
200/214/98

PIK

Łóżko tapicerowane PIK dostępne jest w wersji
z pojemnikiem i bez pojemnika. Charakterystyczne,
kontrastowe przeszycie na ramie wokół zagłowia
podkreśla nowoczesny styl mebla. Korpus łóżka
dostępny w dwóch wysokościach.

LOZ.140BM 160/214/98
LOZ.160BM 180/214/98
LOZ.180BM 200/214/98

LOZ.P140BM 160/214/98
LOZ.P160BM 180/214/98
LOZ.P180BM 200/214/98

KARO

Nowoczesne
łóżko
tapicerowane
KARO
z klasycznym pikowaniem w romby doda uroku
każdej sypialni. Łóżko dostępne jest w wersji
z pojemnikiem i bez pojemnika

Stoliki tapicerowane

NOTE
STN.C
51/42/42

STN.B
51/42/42

Prosta forma oraz geometryczny kształt przypadną do gustu wszystkim, którzy lubią nowoczesne wnętrza. Blat
stolika wykończony jest malowanym szkłem w kolorze – do wyboru: czarnym lub białym. Stolik NOTE jest doskonałym
dodatkiem do łóżek tapicerowanych, będących w ofercie WAJNERT MEBLE.

HOP

STN.C
51/42/40

STN.B
51/42/40

Obły kształt stolika HOP idealnie wpisuje się we wnętrza w stylu glamour. Jego blat wykończony jest malowanym
szkłem w kolorze – do wyboru: czarnym lub białym. Stolik HOP jest doskonałym dodatkiem do łóżek tapicerowanych,
będących w ofercie WAJNERT MEBLE.

WAJNERT MEBLE sp. z o.o. S.K.A., PL 56-513 Międzybórz, ul. Kolejowa 67
nr tel: +48 62/ 78 69 710, fax: +48 62/ 78 69 720, e-mail: info@wajnert.com.pl
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Kolory na
zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Z uwagi na technologię produkcji, na płycie laminowanej oklejonej folią, mogą być widoczne mikroskopijne
zanieczyszczenia, co nie stanowi podstawy do reklamacji. Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w kartach produktów. Sprzedawca jest
zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Meble systemowe sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Prezentowane
w niniejszym katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, oferowanie lub
sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności
cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. Wymiary podane są w cm, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość.

www.wajnert.pl

