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Front i korpus: okleinowany naturalną okleiną
Szyby: antisol grafit, Szuflady: z niepełnym 
wysuwem, Dolne szuflady z systemem PUSH
Dostępne wybarwienia:
Orzech dziki: z efektem wosku lub classic z 

wysokim połyskiem Blat : MDF anthrazit lub 
orzech dziki aplikacje:  anthrazit Szyby: grafit
Biały: korpus: biały MDF lakierowany
blat: białe. Antracyt lub dąb dziki
Aplikacje: dąb dziki lub anthrazit Szyby: grafit

Dąb dziki z efektem wosku korpus: dąb dziki 
z efektem wosku aplikacje: białe lub antracyt
blat: dąb dziki, antracyt lub biały Szyby: grafit
Meble są wyposażone w: oświetlenie półek 
szklanych, oświetlenie cokołu, taśma LED 
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Wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm), w kolejności szerokość/wysokość/ głębokość. 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i istotnych elementów prezentowanych modeli mebli. Kolory mebli na ulotce 
mogą odbiegać od rzeczywistych z uwagi na ograniczenia wynikające z techniki druku.

Witryna wysoka 4D z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742703
101 / 200 / 41

Zebra elementy zestawu

kredens 2D3S z 
oświetleniem na cokole                              
orzech dziki
742701
181 / 78 / 41

kredens wysoki 4D z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742702
101 / 141 / 41

witryna 2D lewa/ prawa  z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742705 / 742706
61 / 200 / 41

szafka RTV 2D1S szeroka z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742710
211 / 49 / 41

szafka RTV 2D1S z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742707
181 / 49 / 41

szafka RTV 2D1S wąska z 
oświetleniem na cokole
orzech dziki
742708
101 / 49 / 41

panel TV z 3 półkami półki 
szklane, z oświetleniem
orzech dziki
742711
181-206 / 86 / 25

półka wisząca szklana
orzech dziki
742709
181-206 / 28 / 25

szafka wisząca 1D 
pionowa lewa / prawa
orzech dziki
742751/ 742714
61 / 111 / 35

szafka wisząca 2D 
pozioma
orzech dziki
742750
101 / 48 / 35

Stół Triple Mix funkcja: 
Combi 1 wkładka 50 cm
orzech dziki
6
90 / 76 / 160

Stolik CT7
orzech dziki
809537
120 / 40 / 60

S7 krzesło   
dąb dziki
726431/ 981045
43,5 / 88 / 51,5

S45 fotel / fotel uchylny 
orz.dz. (podłokietnik tkanina 
lub drewno)
981145/ 981135
58 / 85 / 62


