Kibo LC

Kibo 3 + C + 2,5; sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych.
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Kibo LC
Wymiary*
2,5C3 L/R

279x308x82

Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm
2,5C2,5

279x279x82

Głębokość siedziska 60 • Wysokość siedziska 42

2,5+CHL

287x146x82

3

233x94x82

200

2,5

204x94x82

1

119x94x82

85

170

Puf

82x82x42

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla.

Comfort Memory
Poduszka siedziska

Wkład poduszki siedziska
składa się z pianki wysokoelastycznej, pianki memory
oraz kołderki pierzowej.

Comfort EU
EU

Poduszka siedziska
Wkład poduszki siedziska
składa się z trzech warstw
wysokoelastycznej pianki
(HR) o różnej grubości.

kołderka pierzowa

Poduszka oparcia

4 cm pianki memory
70% pierze
30% włókna
silikonowe

8 cm rdzeń
z pianki HR 35

włóknina
4 cm pianki HR 30
8 cm rdzeń (HR 35)
4 cm pianki HR 30
włóknina

włókna
silikonowe

Poduszki oparcia są odwracalne.

Sofa Kibo LC to domowe centrum relaksu. Gwarantuje wypoczynek całej rodzinie, jak i zaproszonym gościom. To mebel o nonszalanckiej urodzie, co podkreśla: duża ilość poduszek (wypełnionych pierzem), które nie lubią „grzecznego” układania oraz luźny
pokrowiec z tkaniny (można go z łatwością zdjąć do prania).
To jedna z najwygodniejszych sof, dzięki temu, że na siedzisku zastosowano innowacyjne wypełnienie z materiału memory
foam, które jest plastyczne i „oddychające”. To wypoczynek dla każdego: mały i duży, ciężki i lekki usiądą lub położą się tu wygodnie. Wypełnienie zawsze dostosuje się do danej sylwetki.
Kibo LC idealnie odnajdzie się we wnętrzach loftowych, nowoczesnych, inspirowanych naturą czy boho.

Kibo 3 + C + 2,5
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