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Dodatkowe poduszki
Wymiary

28 x 28 cm

Tkanina

Tkanina

Przeznaczenie: sofa przeznaczona do wnętrz domowych 
i przestrzeni publicznych 
Konstrukcja: stelaż wykonany z drewna liściastego i sklejki 
Siedzisko: kombinacja pianki poliuretanowej i pianki 
wysokosprężystej, sprężyny typu Bonell  
(Uwaga! poduchy siedziskowe wymagają systematycznego 
przetrzepywania celem przywrócenia pierwotnego wyglądu)
Oparcie: pianka poliuretanowa 
Poducha oparciowa: wypełnienie z kulki silikonowej (Uwaga! 
poduchy oparciowe wymagają systematycznego przetrzepywania 
celem przywrócenia pierwotnego wyglądu)
Podstwawa: plastikowe ślizgi

Luźne poduszki:  
– do każdej sofy dołączone są dwie poduszki 
– do każdego fotela dołączona jest jedna poduszka 

INFORMACJE DODATKOWE: 
– możliwe łączenie dwóch rodzajów tkanin
–  sofy 2, 2,5 i fotele z oparciem średnim i wysokim  

dostępne jako całkowicie uniepalnione
–  sofy 2 i fotele z oparciem średnim i wysokim  

dostępne w dwóch rodzajach komfortu: soft i firm

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

Mellow design Maja Ganszyniec, 2015

Dodatkowe opcje

Łączenie tkanin Mellow:

korpus
poduchy

Sofa 2, średnie oparcie Fotel, wysokie oparcie
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Sofa 2 oparcie wysokie 

Sofa 2 oparcie średnie 

Sofa 2.5 oparcie średnie 

Sofa 2.5 oparcie niskie 

Mellow design Maja Ganszyniec, 2015
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Sofa 2 oparcie niskie 

Fotel oparcie wysokie

Mellow design Maja Ganszyniec, 2015

Fotel oparcie średnie

Fotel oparcie niskie


