Classic design Krystian Kowalski, 2015
Przeznaczenie: sofa przeznaczona do wnętrz domowych oraz
przestrzeni publicznej
Konstrukcja: szkielet wykonany z drewna liściastego z elementami
płyty meblowej i sklejki
Siedzisko: puduchy wypełnione pianką wysokoplastyczną Visco
(„memory foam”) i pianką wysokoelastyczną, sprężyny faliste (uwaga!
poduchy siedziskowe wymagają systematycznego przetrzepywania
celem przywrócenia pierwotnego wyglądu)
Oparcie: wypełnienie wysokosprężyste: pianka poliuretanowa i kulka
silikonowa (uwaga! poduchy oparciowe wymagają systematycznego
przetrzepywania celem przywrócenia pierwotnego wyglądu)
Podłokietniki: pianka poliuretanowa odlewana w formie
Poduchy lędźwiowe: półpuch naturalny
Podstawa: nóżki z odlewanego aluminium, opcjonalnie, za dopłatą,
aluminum lakierowane w kolorach: Bianco VP-01, Mastice VP-10,
Nero VP-50, Grafite VP-40; silikonowe stopki zabezpieczające podłogę

Luźne poduszki:
– w standardzie do każdej sofy pogłębionej dołączone są 2 poduchy
lędźwiowe, do fotela głębokiego i obu wersji szezlongów
dołączona jest 1 poducha lędźwiowa
– w standardzie wersji kompaktowej brak poduch lędźwiowych
– możliwość zamówienia dodatkowych poduch lędźwiowych,
możliwość zamówienia poduch lędźwiowych dla wersji kompaktowej
INFORMACJE DODATKOWE: moduły B1, B2 (szezlongi) mogą
być konfigurowane zarówno z modułami sofy głębokiej jak
i kompaktowej; istnieje możliwość użytkowania modułów jako
wolnostojące; okucia montażowe przykręcone fabrycznie
można zdemontować
Dostępne wykończenia i tkaniny znajdziesz na stronie
www.comforty.pl/probnik, w salonach Comforty oraz
u autoryzowanych przedstawicieli.

Dodatkowe opcje

Dostępne dodatkowe rodzaje wykończeń (nie podlegają rabatom):
Wykończenie
Aluminium malowane w kolorach standardowych: Bianco VP-01, Mastice VP-10, Nero VP-50, Grafite VP-40
Aluminium malowane w kolorach, RAL, Sahara, miedź, rdza, perłowy mosiądz

Dodatkowe luźne poduszki – wersja głęboka
Wymiary
76 x 31 cm (sofa)
66 x 31 cm (fotel)
60 x 31 cm (sofa narożna)

Dodatkowe luźne poduszki – wersja kompaktowa
Wymiary
66 x 31 cm (sofa)
56 x 31 cm (fotel)
50 x 31 cm (sofa narożna)
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Classic design Krystian Kowalski, 2015
Wybrane konfiguracje modułów Classic:
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CLASSIC WERSJA GŁĘBOKA
Sofa 2 – moduł AD – wersja głęboka

Sofa 2 L/P – moduł AD1 – wersja głęboka

Sofa 2 N L/P – moduł AD2 – wersja głęboka

Sofa 2 bez boków – moduł AD3 – wersja głęboka

Sofa 2 N L/P bez boku – moduł AD4 – wersja głęboka
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Sofa 2 N L/P bez oparcia – moduł AD5 – wersja głęboka (moduł dostępny tylko dla wersji pogłębionej)

Fotel – moduł CD – wersja głęboka

Fotel L/P – moduł CD1 – wersja głęboka

Fotel bez boków – moduł CD2 – wersja głęboka

Podnóżek – moduł DD – wersja głęboka
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Podnóżek – moduł DD1 – wersja głęboka

CLASSIC WERSJA KOMPAKTOWA
Sofa 2 – moduł AC – wersja kompaktowa

Sofa 2 L/P – moduł AC1 – wersja kompaktowa

Sofa 2 N L/P – moduł AC2 – wersja kompaktowa

Sofa 2 bez boków – moduł AC3 – wersja kompaktowa
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Sofa 2 N L/P bez boku – moduł AC4 – wersja kompaktowa

Fotel – moduł CC – wersja kompaktowa

Fotel – moduł CC1 – wersja kompaktowa

Fotel – moduł CC2 – wersja kompaktowa

Podnóżek – moduł DC – wersja kompaktowa
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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

Classic design Krystian Kowalski, 2015
SZEZLONGI – PASUJĄ DO OBU WERSJI CLASSIC: GŁĘBOKIEJ I KOMPAKTOWEJ
Szezlong 195 x 110 L/P – moduł B1

Szezlong 150 x 110 L/P – moduł B2
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