
Kolekcja Madryt to klasyka w nowoczesnym wydaniu, która przetrwa nieustannie zmieniające się trendy,  
a jednocześnie wprowadzi do pomieszczenia niepowtarzalny elegancki styl. Obszerne wnętrza mebli oraz liczne 
szuflady pomieszczą wiele potrzebnych rzeczy. W witrynach oprawionych przydymioną szybą można pięknie 
wyeksponować ulubione przedmioty ze szkła. Tradycyjne, masywne bryły mebli zharmonizowane zostały 
łagodnymi obłościami pojawiającymi się na krawędziach listew ozdobnych i frezowanych frontach z płyty MDF. 
Głęboki odcień dekoru dębu bronze expressive pięknie oddaje naturalne usłojenie drewna o szlachetnym, 
czekoladowym wybarwieniu. Oprócz tego, kolekcję wzbogacają nogi rozkładanego stołu oraz stolika, a także 
uchwyty, które wykonane zostały z litego drewna wykończone brązowym lakierobejcą. Dodatkowo oryginalny 
pryzmatyczny kształt uchwytów sprawia, że oprócz typowo użytkowej funkcji, są one dekoracyjnym akcentem 
na meblu - nadają całej kolekcji eleganckiego, nowoczesnego sznytu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cyprys.pl
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Front:
Kolor: bronze expressive oak
Materiał: płyta MDF 
foliowana

Ulotka ma charakter poglądowy. Zdjęcia i rysunki mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa, wymiarów i 
funkcji prezentowanych wyrobów. Przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Komoda 2D3S 
szer. 151 x wys. 87,2 x gł. 41,4 cm 

Waga: 72,4 kg

Witryna 1D1S 
szer. 60,2 x wys. 188,3 x gł. 41,4 cm 

Waga: 63 kg

Półka wisząca 
szer. 151 x wys. 16 x gł. 20 cm 

Waga: 9 kg

Korpus:
Kolor: bronze expressive oak
Materiał: płyta wiórowa 
laminowana

Witryna niska 2D1S 
szer. 95,6 x wys.159,8 x gł. 41,4 cm 

Waga: 79,2 kg

Komoda 1D3S 
szer. 105,6 x wys. 87,2 x gł. 41,4 cm 

Waga: 55 kg

Witryna szeroka 2D  
szer. 90,6 x wys. 188,3 x gł. 41,4 cm 

Waga: 81 kg

Szafa 1D 
szer. 60,2 x wys. 188,3 x gł. 41,4 cm 

Waga: 62  kg

Stolik 
dł. 110 x wys. 50,8 x gł. 64,5 cm 

Waga: 28,5 kg

Stół rozkładany
dł. 150/200 x wys.74,3 cm x gł. 90 

Waga: 47 kg

Szafa szeroka 2D 
szer. 90,6 x wys. 188,3 x gł. 58 cm 

Waga: 82 kg

Uchwyt: 
Kolor: brązowy
Materiał: drewno lakierowane oświetlenie w opcji

RTV 2D1S 
szer. 151 x wys. 58,6 x gł. 41,4 cm 

Waga: 50,2 kg
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