HAMPTON

Kolekcja HAMPTON to zupełnie nowy wymiar komfortu. Jej
modułowy charakter pozwoli na skonfigurowanie mebla zgodnie
z indywidualnymi potrzebami oraz miejscem do zagospodarowania.
Gotowe układy mogą posiadać funkcję spania, pojemnik na pościel
lub wygodną funkcję relax z elektrycznym sterownikiem oraz
wejściem USB. Na szczególną uwagę zasługują zagłówki z nowym
mechanizmem TV o nietypowym kącie nachylenia 120 stopni,
pozwalając na uzyskanie jeszcze bardziej ergonomicznej pozycji
podczas wypoczynku lub oglądania telewizora. Dodatkowym atutem
kolekcji jest możliwość wyboru nóg: metalowych bądź drewnianej,
które mogą być akcentem podkreślającym charakter mebla.
Kolekcja HAMPTON sprawi, że eleganckie wnętrza staną się przytulne
i bezpretensjonalne.

fotel
FOT.BF
112/100-109/
84-100

fotel z
funkcją relax
FOT.RE
112/100-109/
84-100

moduł
SEGM.1,5BB
78/100-109/
84-100

moduł
SEGM.1BF L/P
89/100-109/
84-100

sofa 2-osobowa
SOF.2BF
179/100-109/
84-100

moduł z funkcją spania
SEGM.3W L/P
175/100-109/84-100
pow. spania min. 190x138
dedykowany wyłącznie
układom narożnym

moduł z
funkcją relax
SEGM.1RE L/P
89/100-109/
84-100

moduł
SEGM.2BF L/P
153/100-109/
84-100

moduł z funkcją spania
SEGM.3W BB
154/100-109/84-100
pow. spania min. 190x138
dedykowany wyłącznie
układom narożnym

moduł
SEGM.1BF BB
64/100-109/
84-100

moduł
SEGM.2BF BB
128/100-109/
84-100

moduł z
pojemnikiem
SEGM.1OT L/P
109/185-194/
84-100

sofa
SOF.1,5BF
127/100-109/
84-100

sofa z funkcją
relax
SOF.1,5RE
127/100-109/
84-100

sofa 3-osobowa
SOF.3BF
204/100-109/
84-100

moduł
narożny
SEGM. H1
109/109/84

moduł
z pojemnikiem
SEGM.1HT L/P
100-109/102/
84-100

moduł
SEGM.1,5BF L/P
103/100-109/
84-100

moduł
SEGM.3BF L/P
178/100-109/
84-100

moduł
narożny
SEGM.H2
139/139/84

moduł z
funkcją relax
SEGM.1,5RE L/P
103/100-109/
84-100

moduł
SEGM.3BF BB
154/100-109/
84-100

pufa
PUF. BF
60/60/47

przykładowe konfiguracje

narożnik z funkcją spania
SEGM.1OT L + SEGM.3W BB +
SEGM.H1 + SEGM.1HT P
194x381x220/100-109/84-100
pow. spania 120x281

narożnik z funkcją spania
SEGM.3W L + SEGM.1OT P
286x194/100-109/84-100
pow. spania 120x222

narożnik
SEGM. 1,5RE L + SEGM.1BF BB +
SEGM.H2 + SEGM.1HT P
315x250/100-109/84-100

narożnik
SEGM.1RE L + SEGM.1BF BB + SEGM.H1 +
SEGM.3W BB + SEGM.H1 + SEGM.1HT P
271x390x220/100-109/84-100
pow. spania 120x265

rodzaje nóg do wyboru

CR1
noga metalowa

CR2
noga metalowa

N
noga drewniana
w dostępnej
kolorystyce N

47 cm
funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

dostępne
w skórze

sprężyna
falista

wysokość
siedziska

funkcja relax

58 cm
głębość
siedziska

nogi
drewniane

nogi
metalowe

kolekcja
modułowa

dodatkowa
funkcja

ruchome
elementy

elektryczne
rozkładanie

akumulator

WAJNERT MEBLE sp. z o.o. S.K.A., ul. Kolejowa 67 | PL 56-513 Międzybórz
T +48 62 78 69 740 | E bok@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. Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w karcie produktu. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Prezentowane w niniejszej ulotce
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 ulotce bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach.
Wymiary podane są w centymetrach, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość.
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