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Lp. Długośćź Szer. Wys. Masa [kg] Obj. [m3]

1/OT 156 84 52 40 0,68

2/II 136 84 52 42 0,6

3/boczki 172 49 47 20 0,4

tak nie tak nie

tak nie tak nie 1,68

tak nie tak nie

tak nie tak nie

tak nie tak nie
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Wymiary gabarytowe mebla w [cm] Opis opakowania

meble PARA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.                             

Os. Odrodzenia 5/13 63-600 Kępno     

Nazwa wyrobu:   Narożnik FABIO

Opis wyrobu: Naroznik z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. Narożnik L/P .

Szerokość : Ilość sztuk w naczepie:/ 90 m3

Głębokość : Ilość paczek dla jednego produktu:

Wysokość : Instrukcja montażu

Wymiary konstrukcyjne mebli w [cm] Instrukcja użytkowania

Wysokość korpusu : Produkt zmontowany

Wysokość siedziska : Stopki zmontowane

Głębokość siedziska : Podłokietniki zmontowane

Wysokość leżyska : Wymiary paczek

Powierzchnia spania 210x128

Cechy mebla Siedzisko Oparcie

Bonell:

Pianka PU Razem obj. m3

Sprężyny faliste:

Niniejsza karta produktu nie jest oferta handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. W ramach ogólnego udoskonalenia produktów, zgodnie z wymogami rynkowymi i 

prawami producenta Meble Para zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili 

zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Pas tapicerski

Elementy ozdobne

Stopki: (rodzaj kolor)

metal 12

drewno 0

Pow. Magazynu m2

tworzywo 0

UWAGA: Na czas transportu wyrób gotowy zabezpieczony w odpowiednie opakowanie, które 

chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pomimo tego, podczas prac rozładunkowych 

należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić opakowania mebli. Nie używać noża lub 

nożyc, taśmy klejące opakowania foliowego odrywać odręcznie.

3DL Łatwe otwieranie tak nie

Ruchome zagłówki tak nie

Automat funkcji spania tak nie

Pojemnik na pościel

Poduszki Opis Ilość szt.

Oparciowe: 0 3

Ozdobne I: 0 2

Producent nie odpowiada: za różnice w wybarwieniach materiałów pokryciowych oraz w 

drewnianych elemntach ozdobnych w przypadku pojedyńczych zamówień. Powyższe nie 

dotyczy zamówień mebli w kompletach.
Elementy ozdobne wykonane sa z drewna litego. Producent dopuszcza nieznaczne różnice w 

odcieniach wybarwień, jest to normalne zjawisko przy stosowaniu naturalnych materiałów

Ozdobne II: 0 0

Wałki: 0 0


