nowość

ORLANDO
ORLANDO to propozycja dla miłośników
elegancji, którzy cenią sobie komfort.
W kolekcji połączono tradycyjne
funkcjonalności - funkcje spania, pojemnik
na pościel, z ozliwością wyboru komfortu
siedziska, wysokości oparcia, boku i nogi.
 kolekcja modułowa
 2 rodzaje komfortu siedziska
 2 wysokości oparcia
 2 głębokości siedziska
 3 rodzaje boków
 mobilny zagłówek
 funkcja spania, pojemnik

narożnik SEGM.1HT H2 + SEGM.H H2 + SEGM.2,5W H2 + BOK.1A PL1: 228x252 | 93 | 92
pow. spania 124x191, (gł. siedziska 57 cm)

Mocne strony ORLANDO

49 cm

43 cm

mobilne zagłówki

dwie wysokości oparć

53 cm

57 cm

dwie głębokości siedzisk

trzy boki i nogi do wyboru

S2 - pianka poliuretanowa, sprężyna falista

S3 - bonell, pianka poliuretanowa, sprężyna
tkanina obiciowa

tkanina obiciowa

tkanina puszysta

tkanina puszysta
pianka poliuretanowa

pianka poliuretanowa

sprężyna bonnell
sprężyna falista

sprężyna falista

drewniana rama

drewniana rama

dwa komforty siedziska do wyboru
wymiary podane w cm: szerokość | głębokość | wysokość

Elementy kolekcji ORLANDO

ZAG.50
46 | 20 | 12

PUF.BF 80x80
80 | 80 | 45

ZAG.70
64 | 20 | 12

boki

BOK.1A L
19 | 93 | 60

BOK.2A L
27 | 93 | 56

BOK.3A L
10 | 93 | 64

BOK.2A P
27 | 93 | 56

BOK.1A P
19 | 93 | 60

BOK.3A P
10 | 93 | 64

elementy wewnętrzne

120 x 180
SEGM.1BF BB
60 x 93

SEGM.1,5BF BB
70 x 93

SEGM.2BF BB*
120 x 93

SEGM.2,5BF BB*
140 x 93

SEGM. 1HT L
135 x 93

SEGM.1OT L
80 x 163

SEGM.1OT P
80 x 163

SEGM.H
93 x 93

SEGM.2,5W BB**
140 x 93

Wysokość mebla przy Twoich wyborach
L1=10cm, H1=43cm to wysokość mebla wynosi 86 cm
L1=10cm, H2=49cm to wysokość mebla wynosi 92 cm
L2=12cm, H1=43cm to wysokość mebla wynosi 88 cm
L2=12cm, H2=49cm to wysokość mebla wynosi 94 cm

A
funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

45 cm
nogi
metalowe

dostępne
w skórze

mobilny
zagłówek

sprężyna
falista

pojemnik

pianka
wysokoelastyczna

sprężyna
Bonnel

wysokość siedziska

63 lub
58 cm
głębokość siedziska

WAJNERT MEBLE
ul. Kolejowa 67
Międzybórz
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji produktów. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych.
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Prezentowane w 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 cm, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość. Edycja: wrzesień 2020

