sektorové obývacie zostavy
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

ZÁRUKA
3 ROKY

V súčasnom modernom živote sa obývacia
izba stáva prvoradým miestom oddychu, zábavy,
stretávania sa rodiny, priateľov a návštev. Splnenie
tohto cieľa si vyžaduje nábytok funkčný, estetický
a účelný. Spomenuté vlastnosti spĺňajú sektorové
obývacie zostavy LOLA, ROMA a SARA.

Väčšia návšteva alebo komfortnejšie stolovanie nie je pri rozkladacích stoloch problémom

Charakteristickým znakom obývacej steny LOLA je používanie okrasných líšt, hliníkových dvierok, úchytiek a doplnkov. Kvalitný design
dopĺňajú sivé kovové nožičky.
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Spoločné prvky

Tu zobrazené spoločné prvky je možné štandardne používať aj s obývacími stenami ROMA a SARA
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Detail prevedenia spodných skriniek
hlbokých 40cm (kód VP)

Jednoduchosť a ľahkosť moderných kubických
tvarov je zosobnená v obývacej stene ROMA.
Skladaním základného prvku štvorcového tvaru
vedľa seba, pod seba, prípadne na zem s použitím
doobjednávaných nožičiek a krycích dosiek vytvárate ľubovoľné tvary, zostavy a variácie.

LOLA, ROMA a SARA svojím konštrukčným
riešením a variabilitou s množstvom závesných
skriniek a doplnkov dovoľujú zariadiť Vašu
obývaciu izbu v duchu modernej doby podľa
Vašich predstáv, možností a veľkostí priestoru.
Kombinovaním predných plôch v odtieni slonová kosť s kontrastnými korpusmi vytvárate
harmonický celok. Príjemnú večernú atmosféru
môžu vylepšiť svietidlá doobjednávané do zasklených vitrín.
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K zobrazeným prvkom je možné štandardne používať aj
spoločné prvky vyobrazené pri obývacej stene LOLA

Dominantnosť, ale pritom ľahkosť, je
základným prvkom obývacej steny SARA.
Zvýraznené hrúbky hrán a použitie zvislých líšt dodávajú prvkom nezameniteľný
ráz. Praktické a vkusné doplnky ešte viac
umocňujú možnosti kombinácií.
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K zobrazeným prvkom je možné štandardne používať aj spoločné prvky vyobrazené pri obývacej stene LOLA.

Sara

Materiálovým základom obývacích zostáv je laminovaná doska v kombinácii hrúbok 18 a 25 mm vo farebných prevedeniach buk, čerešňa,
jelša, javor, dub, biela lesklá gravír, orech a wenge. Exponované hrany sú chránené výlučne kvalitnou a odolnou ABS hranou hrúbky 2 a 0,5 mm.
Zásuvky sú vedené pevnými bočnými kovovými plnovýsuvmi so samozatváracím systémom. Tovar je dodávaný v demonte. Všetky materiály
použité pri výrobe sú testované a zdravotne nezávadné.

buk 381

čerešňa 344

jelša 685

javor 1887

dub 1334
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e-mail: tribyt@tribyt.sk
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biela lesklá

orech 3704

wenge 1337

úchytka 316-32 úchytka 318-32 úchytka 412-32

Váš predajca

