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niska poducha oparciowa

Podłokietnik 20 + M110 + M110 + R + M110

341 cm
341 cm

341 cm341 cm

339 cm
220 cm

Wybrane konfiguracje modułów Badu:

Przeznaczenie: modułowy zestaw wypoczynkowy przeznaczony 
do wnętrz domowych, w wersji syntetycznej, także publicznych
Konstrukcja: szkielet z elementów drewna liściastego i sklejki
Siedzisko: listwy sprężynujące i formatka bonelowa oklejona pianką 
wysokosprężystą, wypełnienie z pianki wysokoplastycznej – Visco 
(„memory foam”) i półpuchu 
Uwaga! poduchy oparciowe i siedziskowe  wymagają systematycznego 
przetrzepywania celem przywrócenia pierwotnego wyglądu
Podnóżek 1/4: listwy sprężynujące zastąpione pasami tapicerskimi
Oparcie: pianka wysokosprężysta, wypełnienie z półpuchu (Uwaga! 
poduchy oparciowe wymagają systematycznego przetrzepywania 
celem przywrócenia pierwotnego wyglądu)
Podstawa: plastikowe ślizgi

INFORMACJE DODATKOWE:
–   Badu dostępne jest z wypełnieniem syntetycznym, polecanym 

alergikom
–   wypełnienie syntetyczne nadaje siedzisku bardziej kontrolowany 

wygląd, nie trzeba go przetrzepywać, sprawdza się w przestrzeni 
publicznej

Moduły Badu dostępne są w dwóch głębokościach:  
112 cm (siedzisko o głębokości 66 cm) i 102 cm  
(siedzisko o głębokości 56 cm)

Dostępne wykończenia i tkaniny znajdziesz na stronie  
www.comforty.pl/probnik, w salonach Comforty oraz 
u autoryzowanych przedstawicieli.
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Dodatkowe opcje
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Moduł 90 wysoki

Moduł 90 niski

Moduł 80 wysoki

Moduł 80 niski
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Moduł 60 wysoki

Moduł 60 niski

Moduł narożny wysoki

Moduł narożny niski
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Podnóżek 110 x 110

Podnóżek 100 x 100

Podnóżek 90 x 90

Podnóżek 80 x 80
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Podnóżek 60 x 60

Podnóżek 110 x 100

Podnóżek 110 x 90

Podnóżek 100 x 90
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Podnóżek 110 x 80

Podnóżek 100 x 80

Podnóżek 110 x 60

Podnóżek 100 x 60
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Podnóżek 1/4: 110 x 110

Podnóżek 1/4: 100 x 100

Podłokietnik 40 cm L/P

Podłokietnik 20 cm L/P

Podłokietnik 30 cm L/P


