James design Comforty, 2009
Przeznaczenie: łożko przeznaczone do wnętrz domowych
i przestrzeni publicznej
Konstrukcja: tapicerowany szkielet wykonany z płyty meblowej
z elementami drewna liściastego
i iglastego oraz ze sklejki, pianka poliuretanowa; listwy sprężynujące
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 dębowa w kolorach z kolekcji fornirów Comforty
Wezgłowie: tapicerowane, pianka poliuretanowa

INFORMACJE DODATKOWE:
– możliwość zamówienia szerokiego lub wąskiego wezgłowia,
modułowy system wezgłowia pozwala na rozbudowę zarówno
w pionie jak i poziomie, w zależności od wybranego wariantu
wezgłowia, zmieniają się wymiary poszczególnych modułów
– dla szerokości materaca 140, 160 i 180 za dopłatą dostępna wersja
z pojemnikiem na pościel, wyposażonym w sprężynowe podnośniki
Uwaga: wersja z pojemnikiem na pościel dostępna dla łóżek ze
standardową długością materaca 200 cm
Dostępne wykończenia i tkaniny znajdziesz na stronie
www.comforty.pl/probnik, w salonach Comforty oraz
u autoryzowanych przedstawicieli.

Dodatkowe rodzaje powierzchni drewnianych za dopłatą (nie podlegają rabatom)
łóżko wysokie z bokami
Grupa

Rodzaj

A, B, C

supermat: dąb naturalny
mat: dąb Alpi Graphite, dąb Noa
półmat: dąb brązowy, dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb czarny, orzech
amerykański*, palisander*, heban*

łóżko wysokie bez boków
Grupa

Rodzaj

A, B, C

supermat: dąb naturalny
mat: dąb Alpi Graphite, dąb Noa
półmat: dąb brązowy, dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb czarny, orzech
amerykański*, palisander*, heban*

łóżko niskie z bokami
Grupa

Rodzaj

A, B, C

supermat: dąb naturalny
mat: dąb Alpi Graphite, dąb Noa
półmat: dąb brązowy, dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb czarny, orzech
amerykański*, palisander*, heban*

łóżko niskie bez boków
Grupa

Rodzaj

A, B, C

supermat: dąb naturalny
mat: dąb Alpi Graphite, dąb Noa
półmat: dąb brązowy, dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb czarny, orzech
amerykański*, palisander*, heban*

*dostępna wersja w wysokim połysku. dopłata 30% do ceny podstawowej

Dopłata do wersji z pojemnikiem na pościel
rozmiar materaca
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 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

www.comforty.pl
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Rama do materaca 180 x200 cm

9 cm

26 cm
16 cm
90 cm

29 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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Wysoki z bokami

Wysoki bez boków

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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Niski z bokami

Niski bez boków

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

www.comforty.pl

