Kolekcj a R o sa

Materiał: dąb naturalny

Biblioteka 2D3S
130 / 40,5 / 198

Komoda 2D2S
160 / 47 / 81

Szafka RTV 1D2S
160 / 55 / 61

Szafa 2D3S
112 / 56,5 / 198

Konsola 3S
130 / 40,5 / 80

Stół
160 / 90 / 76
160-210 / 90 / 76

Witryna 2D3S
112 / 47 / 198

Biurko / Toaletka 2D1S
120 / 55 / 76

Stolik 2S
120 / 70 / 52,5

Wybarwienie: ciepły beż i orzech patynowany

Komoda 2D3S wysoka
102 / 47 / 145

Szafka wisząca 2D2S
110 / 34 / 70

Szafka nocna 1D1S
43 / 32 / 65

Komoda 3D3S
160 / 47 / 92

Łóżko 90 105 / 212 / 110
Łóżko 120 135 / 212 / 110
Łóżko 140 155 / 212 / 110
Łóżko 160 175 / 212 / 110

Krzesło
45 / 54 / 95
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Kolekc j a R o s a

Kolekcj a R o sa
Dla klientów poszukujących mebli wyjątkowych stworzyliśmy kolekcję ROSA.
Mebel z duszą, mebel inny, mebel który z daleka przykuwa uwagę. Rosa to unikalne
spojrzenie na drewno dębowe. Ciepłe jasnobeżowe wybarwienie, zgrabne wysokie
nóżki i subtelna kwiatowa aplikacja tworzą ciepły klimat francuskiej Prowansji.
Ponadczasowy styl i wyjątkowa kompozycja mebli wzbudzi podziw każdego, kto
pragnie podkreślić swoją indywidualność i zmienić dotychczasowy wizerunek
swojego wnętrza. Kolekcja Rosa zaskakuje urozmaiceniem brył, które mogą być
wykorzystane niezależnie jako uzupełnienie wnętrza.

Ponadto Rosa to również propozycja dla dziewczynek, które mimo młodego
wieku już wiedzą jak ważna jest wysoka jakość tego z czym na co dzień obcujemy.
Delikatna i ciepła. Rozjaśni każde wnętrze. Kolekcja Rosa sprawi, że Twoja Mała
Księżniczka z przyjemnością odrobi zadanie domowe przy własnym, magicznym
biurku, a każdego ranka będzie wstawać ze swego łóżka z uśmiechem na twarzy.
Są to meble, które zapragnie mieć w swoim pokoju dziewczynka w każdym wieku
a solidność, precyzja i ponadczasowy charakter mebli jest gwarancją na korzystanie
z nich przez długie lata.

