
Meblom z zestawu Paris niepowtarzalności dodają nieregularne wzory dekoracyjnych 

wstawek drewnianych pokrytych lakierem oraz otaczająca każdą bryłę rama  

z ozdobnej listwy. Kolorystyka materiałów oraz ciepła barwa podświetlenia półek  

w witrynach umożliwiają stworzenie oryginalnego klimatu w każdym wnętrzu.

POKÓJ DZIENNY I JADALNIA

PARIS

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cyprys.pl
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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.

Front
Kolor: dąb paris
Materiał: płyta laminowana

Komoda szeroka
szer. 142 x wys. 93 x gł. 46 cm 

Waga: 63 kg

RTV szeroka
szer. 142 x wys. 53 x gł. 46 cm 

Waga: 50,3 kg

RTV wysoka
szer. 100 x wys. 67 x gł. 46 cm 

Waga: 48,5 kg

Witryna niska
szer. 113 x wys. 156 x gł. 40 cm

Waga: 75,4 kg

Półka
szer. 100 x wys. 32 x gł. 27 cm 

Waga: 13 kg

Stół
dł. 130/180 x szer. 80 x wys. 76 cm

Waga: 53,4 kg
dł. 160/210 x szer. 90 x wys. 76 cm

Waga: 64,5 kg

Witryna
szer. 56 x wys. 192 gł. 40 cm 

Waga: 54,4 kg

Witryna szeroka
szer. 98 x wys. 192 x gł. 40 cm

Waga: 79,6 kg

Szafa
szer. 56 x wys. 192 x gł. 40 cm

Waga: 55,3 kg

Szafa szeroka
szer. 98 x wys. 192 x gł. 56 cm

Waga: 83 kg

Komoda 2D 
szer. 100 x wys. 93 x gł. 46 cm 

Waga: 54,1 kg

Ława
szer. 110 x wys. 54 x gł. 60 cm

Waga: 20 kg

Panel
szer. 142 x wys. 70 x gł. 17 cm

Waga: 15,9 kg

Szuflady 
szer. 58 x wys. 93 x gł. 46 cm 

Waga: 43 kg

Kolorystyka wybarwienia elementów wykonanych z drewna może różnić się od siebie ze względu na specyfikę materiału

Korpus
Kolor: dąb paris
Materiał: płyta laminowana

Wstawka
Kolor: orzech
Materiał: drewno lakierowane oświetlenie w opcji


