
befame
Domani to nowoczesny i bardzo przyjemnie zaokrąglony model, składający się z modułów prostych oraz modułów w kształcie fasolki. Łącząc je dowolnie 
możesz uzyskać fantazyjną bryłę: sofę, narożnik w kształcie litery L, ale także półokrąg, niedomknięty okrąg, falę czy kształt litery S. Ogranicza Cię tylko 
Twoja wyobraźnia! Ta wyjątkowa cecha powoduje, że Domani sprawdzi się w najróżniejszych typach pomieszczeń – od przytulnego salonu, po ekskluzywną 
lobby w klinice. Bo czasem od mebla oczekujemy tego, by pomógł nam być z kimś bardzo blisko, a czasem tego, byśmy korzystając z niego wspólnie 
z innymi mogli zachować nieco intymności. Interesujące? Na koniec mała podpowiedź – ten model fantastycznie wygląda w tkaninach typu boucle!

Domanibefame
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SET 1 

Pozostałe wymiary techniczne
PODUSZKA
(OPARCIOWA)

Tolerancja wymiarów mebli tapicerowanych +/- 4 cm.

Moduły Dostępne w wersji lewej lub prawej. Poniższe moduły w układzie lewym.

Dostępne w wersji lewej lub prawej. Poniższe moduły w układzie lewym.
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Perfekcyjne dopasowanie siedziska i oparcia 
do anatomicznego kształtu ciała ludzkiego zapewnia 
wyjątkowy komfort i ergonomia mebla.

Mebel ma tapicerowany tył, dzięki czemu możesz go postawić 
na środku salonu.

V 02. Zdjęcia i rysunki mogą się różnić od rzeczywistości. Wymiary zawarte w opisie technicznym są orientacyjne i mogą ulec zmianie (z tolerancją +/- 3%-4%). Firma zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości 
technicznych produktów przedstawionych w tej karcie bez powiadomienia w wyniku aktualizacji technicznych.

Wpełnienie tego typu wykonane jest z puchu silikonowego, 
zachowującego właściwości i miękkość pierza, ale 
eliminujące jego wady, czyli nieestetyczne "ugniatanie się" i 
właściwości alergizujące. To wypełnienie zapewnia najwyższy 
komfort użytkowania.

Zastosowana pianka wysokoelastyczna zwiększają 
wytrzymałość i sprężystość siedziska zapobiegając 
odkształceniom.

Masz możliwość wybrania tkaniny spośród dedykowanych 
kolekcji, w tym tkanin łatwo czyszczących.

Co wyróżnia Domani?


