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SYSTEM KENDO

Korpus: kasztan wenge, front biały połysk, Korpus: śliwa Wallis, front biały połysk

K2

K4

SZAFA
wys. 210 cm
szer. 120 cm
gł.
51 cm

K2 wnętrze

KOMODA 4 DRZWI
wys. 140 cm
szer. 140 cm
gł.
40 cm

K4 wnętrze

K8

K5

Meble Kendo to nowoczesność i elegancja. Ustawione w pokoju
dziennym tworzą interesującą kompozycję, spełniającą funkcjonalne
i estetyczne oczekiwania współczesnego użytkownika. Ich atutami
są modna stylistyka, duże i różnorodne bryły z użytecznymi podziałami wewnętrznej przestrzeni oraz dwubarwana kolorystyka. Korpusy mebli mają odcień kasztan wenge lub śliwa wallis, natomiast
białe frony są lakierowane na wysoki połysk. Ich obraz dopełniają
minimalistyczne uchwyty i nóżki w kolorze chromu oraz przezroczyste szkło w witrynach, które są podświetlone światłem ledowym.
Kendo to idealne rozwiązanie do Twojego domu lub mieszkania.

KOMODA 5 SZUFLAD
wys. 140 cm
szer. 140 cm
gł.
40 cm

K7

K1

K3

WITRYNA
wys. 210 cm
szer. 120 cm
gł.
40 cm

KOMODA 2 DRZWI
wys. 140 cm
szer. 140 cm
gł.
40 cm

PÓŁKA WISZĄCA
wys. 14 cm
szer. 130 cm
gł.
17 cm

KOMODA NISKA
wys. 47 cm
szer. 140 cm
gł.
51 cm

K9

ŁAWA KENDO
wys. 43 cm
szer. 91 cm
gł.
91 cm

K6

REGAŁ ELEFANT
wys. 140 cm
szer. 140 cm
gł.
25 cm

K3 wnętrze

maridex STOLIKI

kolorystyka: korpus kasztan wenge

ława
ACHILLES
wys/szer/dł:
43/68/109 cm
Kolorystyka:
kasztan wenge,
śliwa wallis

stolik
KWADRAT
wys/szer/dł:
43/60/60 cm
Kolorystyka:
kasztan wenge,
śliwa wallis

ława
JAZON
wys/szer/dł:
46/68/128 cm
Kolorystyka:
kasztan wenge,
śliwa wallis

ława
EDYP
wys/szer/dł:
46/68/128 cm
Kolorystyka:
kasztan wenge,
śliwa wallis

Przedstawione wzory kolorów różnią się od rzeczywistych ze względu na ograniczenia druku. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów, wzornictwa
i funkcji prezentowanych wyrobów. Katalog nie jest ofertą w rozumieniu prawnym i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 MARIDEX
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