Kolekcja / Collection

selens

Natura drewna w nowoczesnej formie

The nature of wood in a modern form

Kolekcja Selens to elegancja i minimalistyczny styl w Twojej
sypialni. Prosta forma szlachetnych mebli, wzbogacona została
interesującym detalem wycięć, połączonych z dynamiką skośnych
linii. Meble wykonane zostały z forniru dziki dąb z elementami
drewna litego.

The Selens collection embodies elegance and a minimalist style
for your bedroom. A simple form of classic furniture is enhanced
with interesting cut detail, combined with the dynamic of diagonal
lines. The furniture is mostly wild-oak veneer, with solid wood
elements.

Kolekcja / Collection

SELENS

SE.1088-2
106 x 209 x 63 [cm]

SE.1088-3
156 x 209 x 63 [cm]

SE.1088-6
305 x 209 x 63 [cm]

SE.1088-5
255 x 209 x 63 [cm]

SE.1100
176 x 83 x 207 [cm]
wymiar materaca / mattress size
160  x  200 [cm]

SE.1088-4
206 x 209 x 63 [cm]

SE.1112
109 x 90 x 52 [cm]

SE.1113
47 x 40 x 38 [cm]

SE.K1 - skóra / leather
SE.K2 - tkanina / fabric
48 x 85 x 50 [cm]

SE.1115
60 x 70 x 3 [cm]
lustro / mirror

SE.1114
87 x 73 x 43 [cm]

SE.1101
196 x 83 x 207 [cm]
wymiar materaca / mattress size
180  x  200 [cm]

toaletka / dressing table

W opcji dodatkowej / The additional option
Sypialnia w kolorze 6 dostępna na zamówienie.
Bedroom Selens in color 6 available on individual order.
Istnieje możliwość modyfikacji drzwi (cena nie ulega zmianie).
Possibility of door modification (price does not change).

Wybarwienie / Color

kolor 6 / color 6

Istnieje możliwość uzupełnienia wyposażenia szaf o dodatkowe półki i drążki (cena w/g
cennika). / Possibility to complete wardrobe configuration with additional shelves
and sticks (price according to a price list).
Istnieje możliwość zamówienia łóżka z pojemnikiem (cena w/g cennika).
Possibility to order bed with bed container (price according to a price list).

kolor 3 / color 3

Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją ± 2 cm (szerokość / wysokość / głębokość).
All dimensions are in cm with tolerance of ± 2 cm (width / height / depth).
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