Leon

FIX

COMF EU

COMF 2

TKANINA

SKÓRA

Leon 3, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

K A R TA
P R O D U K TO WA

Leon
Wymiary*

Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

1

2,5

79x94x81

172x94x81

59

Głębokość siedziska 60 • Wysokość siedziska 46

3

194x94x81

152

2,5+Chl L/R

245x153x81

Pufa

76x60x46

174

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla.

Comfort C2
C2

Comfort C2 skóra

Wkład poduszki siedziska
składa się z wysokoelastycznej pianki (HR) z topem
pierzowym.

Poduszka oparciowa

top
pierzowy
12 cm pianki
wysokoelastycznej

Poduszka siedziska

Pianka
wysokoelastyczna
pokryta mieszanką
70% pierza i 30%
włókna silikonowego

Comfort C2 tkanina
top pierzowy
11 cm pianki HR 35
top pierzowy

Comfort EU
EU

Poduszka siedziska
Wkład poduszki składa się
z pianki wysokoelastycznej
pokrytej włókniną.

włóknina
5 cm pianki HR 30
6 cm rdzeń z pianki HR 37
5 cm pianki HR 30
włóknina

Poduszka oparciowa
Pianka wysokoelastyczna
pokryta mieszanką włókna
silikonowego

Poduszki w tkaninie są odwracalne.

dostępne nóżki:

LEON - CHROM
PILAR STAL BLACK

Ekstrawagancję i prestiż Leon zawdzięcza wysokiej jakości skórzanym obiciom i perfekcyjnemu
wykończeniu. Nowoczesny mebel salonowy
może stać według uznania w równie prestiżowym rodzinnym towarzystwie: ekskluzywnej
małej lub dużej sofy z szezlongiem lub bez, fotela i pufy. Klasyczna i elegancka linia stylu jest
podkreślona dekoracyjną kedrą, lub specjalnym
szwem otwartym, który dodaje całości indywidualnego charakteru. Leon dzięki ozdobnemu
otwartemu przeszyciu pretenduje do salonów,
w których indywidualizm współgra z klasyką. To
wygodny, wyważony, proporcjonalny i ponadczasowy mebel. Pięknie prezentuje się w matowej skórze o ciepłej miodowej barwie, ale gdyby
chciał, mógłby błyszczeć...
Nonszalancki Leon lubi się wyróżniać.
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