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Спальня Глорія
Традиційний стиль та
натуральне дерево
Спальня Глорія вражає конструкцією з твердої деревини та ідеальною обробкою, навіть
найменших деталей. Особливо зачаровує своїми заокругленими елементами на корпусі
ліжка та інших меблів з колекції. Також змістовною особливістю дизайну є ексклюзивні
ручки, які монтуються вручну до фасадів та відрізняються приємними відчуттями на дотик.
Детально оброблена м’яка спинка ліжка надає додаткової переваги. Ці дизайнерські деталі є
контрастом до природної виразності та структурованості деревини бука з серцевиною,
покритого олією.

МАТЕРІАЛИ

Бук з серцевиною, масив
деревини покритий олією
Масив, покритий олією
для корпуса, фасаду та ліжка

Тканина Kano Siena
для м’якої частини
ліжка

Матове скло Siena
для фасадів шафи

Скло Бронза
для фасадів шафи

СПАЛЬНЯ ГЛОРІЯ
ІНШІ МЕБЛІ З КОЛЕКЦІЇ
Стелаж [Ш 22,0 x В 85,4 x Г 22,0 / 18,0 см]
Навісна полиця [ Ш 60,0 x В 1,9 x Г 18,0

ПРОПОЗИЦІЯ
Ліжко [Розмір матраса Ш 180,0 x Д 200,0 см]
Тумбочка [Ш 65,0 x В 47,0 cm]
Шафа [Ш 301,9 x Д 223,3 см]

см]

АКСЕСУАРИ ДО ЛІЖКА / ШАФИ
LED-Освітлення для узголів'я, з
регулятором
Дверки з матовим склом - 2 шт.
Паспарту

Якісне виконання заокруглених елементів ліжка

ЗДОРОВ
СОН
Меблі, які доповнюють колекцію Глорія

Природня краса
натурального буку

Комод 3-дверний [ Ш 164,4 x В 87,4 см]

своїй

текстурі

він

створює

ексклюзивний

затишок і, таким чином, стає привабливим в будь-якому
приміщенні. Невеликі тріщини і сучки бажані надають
дереву особливого природнього характеру та створюють
традиційний

шарм

Примітка:

в

спальній

Аксесуари,

такі

як

паспарту, освітлення або додаткове
внутрішнє

наповнення

для

можна придбати додатково.

шафи

Шафа 6-дверна [Ш 301,9 x В 223,3 см]
Двері, з дзеркалом - 2 шт.

Бук з серцевиною характеризується унікальними рисами.
Завдяки

Шафа, з опцією LED-освітлення.

кімнаті.

ИЙ

ШАФА АКСЕСУАРИ
Внутрішнє
наповнення, для
організації простору
Для

індивідуального

планування

ми

пропонуємо Вам різноманітні аксесуари для
шафи.

У

вас

використати

є

можливість

простір

для

оптимально

зберігання

та

пристосувати його до ваших потреб. Обирайте
від додаткових шухляд, внутрішніх дзеркал,
додаткових штанг для одягу, до сейфа – для
Вас не існує обмежень.
Світло також є важливим елементом дизайну в
шафах.

Енергоефективне

LED-освітлення,

вмонтоване в паспарту, забезпечує гармонійне
освітлення

та

комфорт.

Для

зручності

«внутрішнє життя» шафи також може бути
обладнане

вертикально

світлодіодними рейками.

вмонтованими

ШАФА АКСЕСУАРИ

Більше місця для зберігання - більше користі

Висувана полиця

Набір з 4-х шарнірів 165 ° з плавною зупинкою

Вмонтована висувна шухляда

Внутрішнє дзеркало, висувне та поворотне

Для ТВ

Внутрішня висувна шухляда з переділами, фасад скло

Внутрішня висувна шухляда, фасад дерево

Дзеркало гардеробне

ШАФА АКСЕСУАРИ

Більше місця для зберігання – більше користі

Штанга для одягу, зовнішня, на корпусі шафи, висувна

Т-подібна секція

Штанга для одягу, зовнішня, на корпусі шафи, висувна

Ліфт для одягу

Висувний вішак для штанів

Вішак для краваток та ременів, висувний

Сейф, вмонтований

Внутрішнє LED- освітлення шафи, з сенсорним управлінням

Освітлення, в паспарту

