
MODO
Z wyważonego połączenia wzornictwa 

i nowoczesności - powstała kolekcja MODO. 

Stanowi ona nie tylko estetyczną ucztę dla 

oka, ale również wygodną ostoję dla ciała. 

W miękkich i pięknych objęciach kolekcji, 

relaks nabiera nowego znaczenia, gdyż 

kojone są wszystkie zmysły.

 � wyjątkowy komfort 

 � nowoczesny design 

 � 2 podstawy mebla



wymiary podane w cm: szerokość | głębokość | wysokość

narożnik NAR. 2R/1OTM, wym. 231 x 155 | 97 | 87, pow. spania 122 x 200 cm,
tkanina CAMINO 19  
fotel, pufa WING

sofa SOF.3R, wym. 230 | 97 | 87, pow. spania 142 x 200 cm, fotel FOT.BF, wym. 95| 87 | 87 
tkanina MELA 14



Mocne strony MODO

sofa SOF.3R, wym. 230 | 97 | 87, pow. spania 142 x 200 cm
tkanina MELA 14

2 podstawy mebla funkcja spania, pojemnik

CR - metalowaNLP - drewniana
w kolorystyce N



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji produktów. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. 
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Prezentowane w ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywil-
nego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym do mebli prezentowanych w ulotce bez zgody uprawnionego 
podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. Wymiary podane są w cm, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość. Edycja: październik 2019

WAJNERT MEBLE
ul. Kolejowa 67 
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Elementy kolekcji MODO

45 cm

55 cm
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funkcja
spania
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122x200122x205 122x205

FOT.BF 
95 | 87 | 87

NAR.1OTM/2R 
155x231 | 97 | 87

NAR.2R/1OTM 
231x155 | 97 | 87

NAR.2OTM/2R 
192x246 | 97 | 87

NAR.2R/2OTM 
246x192 | 97 | 87

SOF.3R 
230 | 97 | 87

PUF. 
65 | 65 | 45

142x200

122x200
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