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Link do produktu: https://nasalonach.com/kanapa-laura-p-34.html

Kanapa Laura
Cena

689,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

21 dni roboczych

Opis produktu
Kanapa Laura
Laura to klasyczna kanapa o prostej konstrukcji, która świetnie łączy wszystkie potrzebne funkcje. Prosty i niezawodny system rozkładania
pozwala na szybką zamianę z kanapy na wygodne łóżko o dużej powierzchni spania, a pojemnik znajdujący się pod siedziskiem zapewnia
miejsce na pościel.

Wykonanie:
Siedzisko sofy wypełnione jest pianką T-25 10cm. ( Możliwość wykonania kanapy na sprężynach typu bonell )
Poduszki wypełnione granulatem piankowym są zapinane na zamek
Kanapa rozkłada się poprzez wysunięcie siedziska i położenie oparcia ( możliwość montażu automatu ułatwiającego
rozkładanie )
Kanapa wyposażona w pojemnik na pościel
Funkcja spania
Kanapa wolno stojąca ( tył obity tkaniną )
W standardzie kanapa wykonana jest na piance T25 o grubości 10 cm.Aby wybrać opcję montażu sprężyn typu bonell, należy
wybrać kategorię dodatki i dodać produkt o nazwie ,, montaż sprężyn bonell " do koszyka wraz z kanapą.
W sofie zastosowany został najprostszy sposób rozkładania, po przez wysunięcie siedziska i położenie oparcia. Istnieje
możliwość dokupienia automatu wspomagającego rozkładanie. Aby to zrobić należy w kategorii dodatki wybrać produkt ,,
montaż automatu wspomagającego rozkładanie"i dodać do koszyka wraz z kanapą.

Wymiary:
szerokość całkowita - 195 cm
głębokość całkowita - 85cm
głębokość siedziska - 72cm
wysokość siedziska - 37cm
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głębokość siedziska do poduszek - 52cm
wysokość do oparcia - 71cm
Powierzchnia spania - 195x140cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Tkanina: Malmo 41 - musztardowy , Malmo 61 róż , Malmo 81 ciemno niebieski , Malmo 85 - turkusowy , Sawana 14 - czarny ,
Sawana 16 - brąz , Sawana 17 - beżowy , Sawana 21 - szary , sawana 61 - jasny róż , sawana 69 - fiolet , sawana 80 - granat

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

