Alvara

Alvara
Słońce, deszcz, wiatr, wahania temperatur
– drzewo przechodzi wiele podczas swojego
życia. Blaknie, jest penetrowane przez wilgoć,
wysycha, pęka, kurczy się i rozszerza ponownie. Pojawiają się rzeźby w postaci pęknięć
rdzeniowych oraz ślady po kornikach.
Podczas produkcji takich belek, traktujemy je
z niezwykłą starannością i delikatnością aby uzyskać piękne fronty, wykończone obłogą pochodzącą z drewna z odzysku. Dzięki temu każdy
mebel może opowiedzieć swoją historię, oraz
pokazać indywidualny charakter.
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Nie chowamy śladów przeszłości ponieważ
to one powodują bogactwo mebli
i sprawiają, że żyją.
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Alvara
Prosta forma, nowoczesny design
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Alvara
Piękny i niepowtarzalny rysunek naturalnego,
starego drewna
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Alvara
Korpusy wykonane z pocienionych elementów
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Alvara
Szafka wisząca 1K
100 / 35 / 35

Materiał:
dąb dziki, dąb stary

Półka
155 / 20 / 25
Regał wiszący
25 / 35 / 133

Wybarwienie:
dąb naturalny
dąb bielony
beżowy

Regał 120
120 / 35 / 204

Możliwość wyboru
podstawy mebla
pomiędzy cokołem
a nogami
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RTV 2D2S szeroka
211 / 50 / 58 (67*)

Regał 78
78 / 35 / 204

Witryna 1D1S
(lewa / prawa)

61 / 43 / 204

RTV 2D2S wąska
155 / 50 / 58 (67*)

Komoda 2D szeroka
120 / 43 / 139 (148*)

Nadstawka RTV
(lewa / prawa)

150 / 40 / 73

Komoda 2D wąska
94 / 43 / 139 (148*)

Stolik na kolumnie 80
81 / 70 / 46

* - wysokość mebli z nogami

Komoda 1D niska
61 / 43 / 139 (148*)

Stolik na kolumnie 120
120 / 70 / 46

Komoda 2D3S
152 / 43 / 90 (99*)

Szafka wisząca 1D
35 / 35 / 133

Komoda 2D2S
211 / 43 / 74 (83*)

Stół
160-240 / 90 / 75
180-270 / 100 / 75

Wymiary podano w kolejności : szarkokość / głębokość / wysokość [cm]

Włącznik
oświetlenia
mebla
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MEBLE MATKOWSKI Sp. z o.o.
Drawiny 72, 66-530 Drezdenko
tel. +48 95 749 24 41
fax +48 95 763 58 03
kraj@matkowski.pl

www.matkowski.pl

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Publikowana jest jako materiał poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian wzornictwa, wymiarów, funkcji prezentowanych mebli. Dokładne informacje o meblach i materiałach, z których meble zostały wykonane, uzyskają Państwo w punktach
sprzedaży, które mają w ofercie nasze meble.

