Vesta

FIX

COMF M

COMF 1

COMF 2

TKANINA

SKÓRA

Vesta 3 F-SPECIAL, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych

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

Vesta/Vesta High

Dostępna z różnymi wysokościami oparcia i głębokościami siedziska.

Vesta wysokość 74 cm / głębokość siedziska 63cm; Vesta High wysokość 83** cm / głębokość siedziska 59 cm.

Wymiary*
4

260x94x74/83**

Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm
3

230x94x74/83**

2,5

2,5+Puf

216x94x74/83**

249x94x74/83**

na rys. 2,5+Puf

156

170

200

Głębokość siedziska 63/59** • Wysokość siedziska 42/45**
Puf

2,5+Chl L/R

76x56x42/45**

300x160x74/83**

FOTEL

131x94x74

na rys. 2,5+CHL
71

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla.
** Wysokość i głębokość wersji Vesta High (z nóżkami Vesta High lub Vesta Carbon Steel Shiny)

Comfort Memory

4 cm pianki
memory
12 cm pianki
HR30

Poduszka siedziska

Wkład poduszki siedziska
składa się z wysokoelastycznej pianki (HR)
pokrytej warstwą pianki
memory.

Comfort C1

włóknina

Poduszka siedziska
C1

16 cm pianki
HR 30

Wkład wykonany jest
z wysokoelastycznej pianki
pokrytej włókniną.

Comfort C2
C2

top
pierzowy
13 cm pianki
wysokoelastycznej

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

dostępne nóżki do VESTA (wysokość 10 cm):

- oprócz szwu standardowego STANDARD dostępna wersja ze specjalnym szwem francuskim: F-SPECIAL (szycie na zewnętrznych krawędziach).

dostępne nóżki do VESTA HIGH (wysokość 13 cm):

VESTA drewno
VESTA w kolorze aluminium
VESTA stal

Vesta STANDARD

Vesta kojarzy się z ciepłem śródziemnomorskiego klimatu, a wybór odpowiedniego przeszycia,
podkreśla jej wyjątkowość. W jasnych barwach
obiciowych prezentuje się doskonale niemal
w każdym wnętrzu, natomiast wybór ciemnych,
połyskujących kolorów obić stworzy aurę luksusu i wyszukanego stylu. Vesta jako centralny
mebel we wnętrzu generuje pozytywne emocje
- ma idealne proporcje siedziska, oparcia i wygodne szerokie podłokietniki. W wersji z szezlongiem jest wprost nieocenionym miejscem
drzemki lub poobiedniej sjesty. Wygodę i wyjątkowy komfort wypoczynku z pewnością docenią
wymagający użytkownicy.

VESTA drewno High
VESTA Carbon Steel Shiny

Vesta F-SPECIAL
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