
PUFA

DAISY ART DECO

OPIS:

Mebel DAISY ART DECO, to biżuteryjna otomana. 

Podstawa z wysokiej jakości MDF z precyzyjnie ułożonym 

fornirem. Wstawki z mosiądzu sprawiają, że ten niewielki 

gabarytowo mebel skupia na sobie całą uwagę.

Tapicerowane siedzisko występuje w wielu opcjach 

materiałowych i kolorystycznych. 

To dedykacja przede wszystkim do eleganckich halli lub 

sypialni jako mebel przed łóżko lub siedzisko pod toaletkę.

*Dane zawarte na stronie są wyłącznie informacją handlową
i nie stanowią oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego.
Zachęcamy do kontaktu w sprawie indywidualnych wycen.

WIDOK Z PRZODU  

115/125 

4
3

4
2

DOSTĘPNE ROZMIARY:

 - wys/szer/gł   56cm, 115cm, 42cm

 - wys/szer/gł   56cm, 125cm, 42cm

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

 - lakier satyna/ półmat

 - lakier czerń połysk/ politura

 

5
6

115/ 125 

42

4
3

DOSTĘPNE TKANINY NA SIEDZISKO:

 
- każda powierzona tkanina tapicerska

MOSIĄDZ 
SATYNA

DOSTĘPNE FORNIRY I KOLORY LAKIERU:

 - czeczot orzech

 - lakier czerń

1

2

 

* Podaj nam oczekiwane wymiary mebla, a nasz technolog

w kilka dni potwierdzi możliwość jego wykonania.

MOSIĄDZ 
POLER

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA MOSIĄDZU:

 - mosiądz satyna

 - mosiądz poler 

 

1 2
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