
Carmen

Carmen; wersja podstawowa; nóżki CARMEN BRUSHED BLACK CHROME
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* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. 
Występowanie pofalowań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wynikiem zamierzonymi zgodnym z pierwotnym założeniem projektowym.

Carmen

Głębokość siedziska 57 • Wysokość siedziska 44Wymiary* Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

Fotel typu Carmen, to fotel-kameleon, można by rzec. Wszystko za spra-
wą tapicerki, która w zależności od barwy i struktury, zgrabnie dostoso-
wuje się do charakteru otoczenia. Kształt fotela z kolei, odznaczający się 
miękką, łagodną w zagięciach linią, skutecznie zachęci do zatopienia się 
w nim i odpłynięcia w krainę błogiego relaksu. 

Carmen w kolorze Pink, czyli model o strukturze tkanego lnu i barwie 
pudrowego różu, świetnie wpasuje się we wszelkie wnętrza utrzymane 
w stylu skandynawskim. Łagodność kształtów i subtelność prezentowa-
nego odcienia, w połączeniu z białą cegłą lub pastelową jasnością ścian, 
uwypuklą nowoczesny profil wnętrza. Natomiast ciemniejsza, nasycona 
barwa i struktura miękkiego obicia modelu Carmen (butelkowa zieleń/ 
głęboki burgund), nasycą wnętrze nutą teatralnego orientu. Model ten 
znakomicie wpisze się również w klimaty nieco bardziej klasyczne, pod-
kreślające elegancję i nastrojowość pomieszczeń. 

Carmen to model niezwykle kobiecy. Idealny do salonu, sypialni czy ka-
mienicznego wykuszu. Równie dobrze będzie się prezentował w kame-
ralnych, przesiąkniętych duchem artyzmu kawiarniach, czy domowych 
biblioteczkach, które zyskają na gustowności i szyku. 

W każdej jednak wersji, fotel Carmen, to symbol swobodnego komfortu, 
jak i elegancją podszytego luksusu. Przestrzeń, w której ten egzemplarz 
zagości, zachęci zarówno miłośnika ciepłych kapci, dobrej lektury i aro-
matycznej latte, jak i przedstawiciela najwyższego stopnia galanterii, 
szyku, czy garsonki w stylu retro ;-).

Występują dwie wersje: 

Podstawowa (nieobrotowa)  -  dostępna  z  nóżkami  CARMEN BRUSHED  
BLACK  CHROME  lub  drewnianymi CARMEN.

Obrotowa (SWIVEL) - dostępna jedynie z drewnianą CARMEN SWIVEL 
RAMA.
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Carmen, wersja obrotowa

Carmen; wersja podstawowa; nóżki drewnine CARMEN 

C1 

Comfort C1 
Poduszka siedziska
Wkład wykonany jest  
z wysokoelastycznej pianki 
pokrytej włókniną.

włóknina
9 cm pianki  
wysokoelast.

dostępne nóżki dla wersji podstawowej:

Carmen Brushed Black Chrome
drewniana Carmen


