Costa

Elegancka, lekka forma i szeroka gama funkcjonalnych elementów, pozwoli stworzyć układ idealny dla Ciebie.
Możesz także skorzystać z gotowych propozycji z opcjonalną funkcją spania. W ofercie stałe lub ruchome podłokietniki,
podnoszone i regulowane zagłówki, dwa warianty wypełnienia siedzisk do wyboru.

Costa

Costa

Costa

1002
Fotel
W/D/H 121/100/82 cm

1002K
Fotel z ruchomymi
podłokietnikami

1500
1,5 bez podłokietników

1501
1,5 z lewym podłokietnikiem

1503
1,5 z prawym podłokietnikiem

W/D/H 70/100/82 cm

W/D/H 103/100/82 cm

W/D/H 103/100/82 cm

W/D/H 121/100/82 cm

1503K
1,5 z prawym ruchomym
podłokietnikiem

2000
2-sofa bez podłokietników
W/D/H 140/100/82 cm

W/D/H 103/100/82 cm

1501K
1,5 z lewym ruchomym
podłokietnikiem
W/D/H 103/100/82 cm

2001
2-sofa z lewym
podłokietnikiem

2003
2-sofa z prawym
podłokietnikiem

2002
2-sofa z dwoma
podłokietnikami

2001K
2-sofa z lewym ruchomym
podłokietnikiem

W/D/H 173/100/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

W/D/H 206/100/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

2021K
2-sofa z funkcją do spania z
lewym ruchomym
podłokietnikiem

2003K
2-sofa z prawym ruchomym
podłokietnikiem

2002K
2-sofa z dwoma ruchomymi
podłokietnikami

2020
2-sofa bez podłokietników z
funkcją do spania

2021
2-sofa z funkcją do spania z
lewym podłokietnikiem

2023
2-sofa z funkcją do spania z
prawym podłokietnikiem

W/D/H 173/100/82 cm

W/D/H 206/100/82 cm

W/D/H 140/100/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

Costa

2023K
2-sofa z funkcją do spania z
prawym ruchomym
podłokietnikiem

3000
3-sofa bez podłokietników
W/D/H 160/100/82 cm

3001
3-sofa z lewym
podłokietnikiem

3003
3-sofa z prawym
podłokietnikiem

3002
3-sofa z dwoma
podłokietnikami

3001K
3-sofa z lewym ruchomym
podłokietnikiem

W/D/H 193/100/82 cm

W/D/H 193/100/82 cm

W/D/H 226/100/82 cm

W/D/H 193/100/82 cm

1091
Otomana lewa

1093
Otomana prawa

W/D/H 125/100/82 cm

W/D/H 125/100/82 cm

6011
Lewy element narożny z
pojedyńczym siedzeniem i
wyspą

6013
Prawy element narożny z
pojedyńczym siedzeniem i
wyspą

W/D/H 100/240/82 cm

W/D/H 100/240/82 cm

W/D/H 173/100/82 cm

3003K
3-sofa z prawym ruchomym
podłokietnikiem

3002K
3-sofa z dwoma ruchomymi
podłokietnikami

W/D/H 193/100/82 cm

W/D/H 226/100/82 cm

6016HK
6017HK
Otomana lewa ze skrzynią na Otomana prawa ze skrzynią na
pościel
pościel
W/D/H 100/240/82 cm

W/D/H 100/240/82 cm

6021
Longchair z lewym
podłokietnikiem

6023
Longchair z prawym
podłokietnikiem

6021K
Longchair z lewym ruchomym
podłokietnikiem

6023K
Longchair z prawym
ruchomym podłokietnikiem

W/D/H 103/163/82 cm

W/D/H 103/163/82 cm

W/D/H 103/163/82 cm

W/D/H 103/163/82 cm
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8020
Bryła narożna, mała

8030
Bryła narożna, duża

90707
Pufa 70x70

91260
Pufa 125x60

W/D/H 100/100/82 cm

W/D/H 108/108/82 cm

W/D/H 70/70/46 cm

W/D/H 125/60/46 cm

995045MS
podłokietnik wpinany pomiędzy
siedziska
W/D/H 50/15/15 cm

550
zestaw: 2-sofa z lewym
podłokietnikiem + prawy
element narożny z
pojedynczym siedzeniem i
wyspą
W/D/H 273/240/82 cm

793
550K
793K
zestaw: lewy element narożny
zestaw: 2-sofa z lewym
zestaw: lewy element narożny
z pojedyńczym siedzeniem i ruchomym podłokietnikiem + z pojedyńczym siedzeniem i
wyspą + 2-sofa z prawym
prawy element narożny z
wyspą + 2-sofa z prawym
podłokietnikiem
pojedynczym siedzeniem i
ruchomym podłokietnikiem
wyspą
W/D/H 273/240/82 cm
W/D/H 273/240/82 cm

424
zestaw: 2-sofa z lewym
podłokietnikiem + longchair
prawy

423
zestaw: longchair lewy +
2-sofa z prawym
podłokietnikiem

W/D/H 276/163/82 cm

W/D/H 276/163/82 cm

424K
zestaw: 2-sofa z lewym
ruchomym podłokietnikiem +
longchair z prawym ruchomym
podłokietnikiem
W/D/H 276/163/82 cm

W/D/H 273/240/82 cm

423K
561
551
561K
551K
longchair z lewym ruchomym
zestaw : Lewy element
zestaw : Longchair lewy +
zestaw : Lewy element
zestaw : Longchair lewy z
podłokietnikiem + 2-sofa z
narożny z pojedynczym
2-sofa bez podłokietników +
narożny z pojedynczym
ruchomym podlokietnikiem
prawym ruchomym
siedzeniem i wyspą + 2-sofa
prawy element narożny z
siedzeniem i wyspą + 2-sofa +2-sofa bez podłokietników +
podłokietnikiem
bez podłokietników + longchair pojedynczym siedzeniem i bez podłokietników + longchair
prawy element narożny z
prawy
wyspą
prawy z ruchomym
pojedynczym siedzeniem i
W/D/H 276/163/82 cm
podłokietnikiem
wyspą
W/D/H 343/240/82 cm
W/D/H 343/240/82 cm
W/D/H 343/240/82 cm

W/D/H 343/240/82 cm

283
W/D/H 343/240/82 cm

Costa

279

283K

279K

W/D/H 343/240/82 cm

W/D/H 343/240/82 cm

W/D/H 343/240/82 cm

