Boo design Maja Ganszyniec i Krystian Kowalski, 2012
Przeznaczenie: sofa wyposażona w pełni zdejmowany pokrowiec
oraz opcjonalnie, w funkcję rozkładania, przeznaczona do wnętrz
domowych i przestrzeni publicznych
Konstruckja: szkielet wykonany ze sklejki z elementami płyty
meblowej i drewna
Siedzisko: pianka wysokosprężysta, wypełnienie wysokopuszyste –
kulka silikonowa, naturalny półpuch (uwaga! poduchy siedziskowe
wymagają systematycznego przetrzepywania celem przywrócenia
pierwotnego wyglądu)
Oparcie: pianka wysokosprężysta, wypełnienie wysokopuszyste –
kulka silikonowa, naturalny półpuch. (Uwaga! poduchy oparciowe
wymagają systematycznego przetrzepywania celem powrotu
do pierwotnego wyglądu)
Nóżki:
– w wersji zabudowanej: plastikowe ślizgi
– w wersji niezabudowanej: nóżki z litego drewna dębowego
lub bukowego; w standardzie dostępne wybarwienia
nóżek z kolekcji litego drewna Comforty
– opcjonalnie, za dopłatą: nóżki z litego drewna bukowego
lakierowane w kolorach z palety RAL

– możliwy wybór kolorystyki dekoracyjnych obszyć
– jeżeli szerokość drzwi jest mniejsza niż 90 cm Boo dostępne
jest wersji rozmontowanej – przy zamówieniu
konieczne wskazanie właściwej wersji
– w wersji rozkładanej materac chowający się w meblu po złożeniu
ma wysokość 10 cm
Luźne poduszki:
– 52 x 33 cm; standardowo do sofy dołączone są dwie poduszki,
do fotela – jedna;
– możliwy wybór kolorystyki dekoracyjnych obszyć
Dla wybranych tkanin rekomendujemy nie używanie kontrastującej
kolorystyki nici dekoracyjnej poduch i szwów: Trio, Crepe,
Messenger 4, Memory, Steelcut Trio 2 2, Basel, Colline, Grid 1, Grid 2,
Canal, Moraine, Gravel, Matrix, Coda 2, Harald 3, Beans, Cross, Gentle,
Mosaic, Pitch, Razzle Dazzle, Sprinkles
Dostępne wykończenia i tkaniny znajdziesz na stronie
www.comforty.pl/probnik, w salonach Comforty oraz
u autoryzowanych przedstawicieli.

INFORMACJE DODATKOWE:
– sofa/fotel rozkłada się w komfortowe łóżko
– posiada w pełni zdejmowany pokrowiec

Dodatkowe opcje

X-Stitch

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

Rodzaj

A

supermat: dąb naturalny

B

półmat: dąb brązowy, dąb czarny
mat: dąb w kolorze RAL

Dodatkowe luźne poduszki
Wymiary
32 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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Sposób rozkładania sofy Boo:

Sofa 3 zabudowana

Sofa 3 niezabudowana na nóżkach drewnianych

Fotel 124 cm zabudowany

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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Fotel 105 cm zabudowany

Fotel 105 cm niezabudowany na nóżkach drewnianych

Sofa 3 zabudowana z funkcją spania

Sofa 2 zabudowana z funkcją spania

Fotel 124 cm zabudowany z funkcją spania

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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