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ZAPROJEKTOWANE PRZEZ

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

PRODUKCJA

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

PRZEZNACZENIE

DOSTĘPNE PRODUKTY

Bonnie to propozycja dla szukających połączenia pięknego 
designu, wygody i pragmatyzmu. Zdecydowanie, nasz 
najwygodniejszy model z funkcją spania. Dopracowane detale, 
w formie ozdobnej lamówki oraz metalowych nóżek sprawią, że 
nikt nie przejdzie obok niej obojętnie. Dzięki wbudowanej 
funkcji spania, będziesz zawsze przygotowany w razie 
niezapowiedzianych gości. Sprytnie ukryty pojemnik, bez 
problemu pomieści dodatkowy komplet pościeli. Wybierz sofę 
Bonnie z funkcją spania w tkaninie dopasowanej do Twoich 
potrzeb, i ciesz się wygodą w najpiękniejszym wydaniu.
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Sofa z funkcją spania

Dowolna tkanina z konfiguratora

Kolekcja Bonnie zbudowania jest w oparciu o certyfikowane drewno lite jako 
główna konstrukcja mebla. Elementem siedziska jest pianka tapicerska pokryta 
warstwą owaty. Oparcie wypełnione jest kulką silikonową. Wsparciem dla pianki są 
sprężyny faliste wzmocnione elastycznymi pasami tapicerskimi. Produkty z tej 
kolekcji posiadające funkcję spania, mają także wykończony na biało pojemnik na 
pościel oraz metalowy automat ułatwiający rozkładanie. Nogi wykonane są ze stali 
malowanej proszkowo na kolor czarny matowy.

Do wewnątrz pomieszczeń

MODELE 3D
Tak, w wielu formatach.

WYGODA
Siedzisko srednio-miękkie

Oparcie srednio-miękkie

CERTYFIKACJA
Każda tkanina posiada certyfikat niepalności oznaczony normą PN-EN 
1021-1:2014-12. Na życzenie produkujemy meble całkowicie trudnopalne z 
uwzględnieniem niepalności pianek oraz standardów niepalności 
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

OPAKOWANIA
Meble spakowane są w warstwę kartonu falistego, tacki z kartonu pięcio-
wastwowego, folię oraz taśmę. Mebel może wystepować w więcej niż jednej 
paczce.

EKOLOGIA
Wszystkie nasze meble wykonane są ze szczególną dbałością o środowisko 
naturalne. Używamy tylko materiałów zdolnych do recyklingu.
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Wszystkie wymiary podane w karcie mogą różnić się +/- 3% w 
rzeczywistości. Różnice wynikają z zastosowania materiałów ulegających 
naturalnem ugięciu.
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W:211 H:93 D:95 cm

2 box

BED: 195x140 cm

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

SOFA Z FUNKCJĄ SPANIA
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