Canbera design Comforty, 2008
Przeznaczenie: sofa przeznaczona do wnętrz domowych
oraz przestrzeni publicznej
Konstrukcja: szkielet z płyty meblowej z elementami drewna
liściastego, iglastego i sklejki
Siedzisko: sprężyny faliste, formatka bonelowa oklejona pianką
poliuretanową
Podnóżek 80/100: listwy sprężynujące, formatka bonelowa oklejona
pianką poliuretanową
Oparcie: cięta pianka, kulka silikonowa (uwaga! poduchy oparciowe
wymagają systematycznego przetrzepywania celem przywrócenia
pierwotnego wyglądu)
Podstawa: nóżki z litego drewna dębowego lub bukowego:
w standardzie dostępne wybarwienia nóżek z kolekcji litego
drewna Comforty

Opcjonalnie: za dopłatą nóżki lakierowane, fornirowane
naturalną okleiną naturalną – dostępne wybarwienia z kolekcji
fornirów Comforty
Luźne poduszki: do każdej sofy dołączone są dwie poduszki;
jedna poduszka dołączona do każdej sofy z jednym bokiem
Opcjonalnie: do każdego fotela może być dołączona poduszka
– zobacz tabelę cen luźnych poduszek Canbera
INFORMACJE DODATKOWE: celem wyceny sofy w łaczeniu
skóra/tkanina, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
Dostępne wykończenia i tkaniny znajdziesz na stronie
www.comforty.pl/probnik, w salonach Comforty oraz
u autoryzowanych przedstawicieli.

Dodatkowe opcje
Tkanina
Skóra

Dodatkowe rodzaje powierzchni drewnianych za dopłatą (nie podlegają rabatom):
Grupa

Rodzaj

A

supermat: dąb naturalny

B

półmat: dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb brązowy, dąb czarny
półmat: orzech amerykański*
mat: dąb Alpi Graphite

C

mat: dąb Noa
półmat: heban*, palisander*

Dodatkowe luźne poduszki
Wymiary
55 x 55 cm

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Podane wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm w zależności od wykończenia. Cennik nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Wybrane konfiguracje modułów sofy Canbera:
Sofa 2 bez boku L/P + R + Sofa 2 bez boku L/P

281 cm

Sofa 3 bez boku L/P + R + Sofa 3 bez boku L/P

281 cm

361 cm

361 cm

Sofa 3
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Sofa 3 bez boku L/P

Sofa 2.5

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Podane wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm w zależności od wykończenia. Cennik nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Sofa 2

Sofa 2 bez boku L/P

Fotel

Rogówka

Moduł ten służy wyłącznie do komponowania narożników z modułów bez 1 boku; nie występuje jako element samodzielny

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Podane wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm w zależności od wykończenia. Cennik nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Podnóżek 100 x 100

Podnóżek 100 x 80

Podnóżek 80 x 60

Podnóżek 90 x 57

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Podane wymiary mogą różnić się o +/- 1 cm w zależności od wykończenia. Cennik nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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