SERENA

My nie sprzedajemy mebli...

...my realizujemy marzenia.

SERENA
SRN 02
stolik nocny / night stand
s/w 500; g/d 395; w/h 477 mm

SRN 01
łóżko 160x200 / bed 160x200
d/l 2185; s/w 1680; w/h 1000 mm

SRN 13
bufet / buffet
s/w 1096; g/d 390; w/h 1394 mm

SRN 01A
łóżko 180x200 / bed 180x200
d/l 2185; s/w 1880; w/h 1000 mm
SRN 04
lustro / mirror
s/w 970; g/d 20; w/h 690 mm

SRN 12
witryna / cabinet
s/w 905; g/d 385; w/h 1950 mm

SRN 05
lustro / mirror
s/w 725; g/d 35; w/h 932 mm

SRN 07
stół rozkładany / extending dining table
d/l 1600/2000; s/w 936; w/h 766 mm

SRN 11
komoda / chest
s/w 1502; g/d 450; w/h 864 mm

SRN 10
krzesło / chair
s/w 585; g/d 565; w/h 875 mm

SRN 03
komoda / chest
s/w 1080; g/d 450; w/h 880 mm

SRN 08
stół rozkładany / extending dining table
d/l 1496/1896; s/w 958; w/h 771 mm

SRN 09
krzesło / chair
s/w 530; g/d 560; w/h 910 mm

SRN 15
komoda TV / TV unit			
s/w 1680; g/d 450; w/h 500 mm

SRN 17
stolik / coffee table		
d/l 1190; s/w 590; w/h 400 mm

SRN 14
komoda TV / TV unit			
s/w 1680; g/d 490; w/h 300 mm

SRN 16
stolik / coffee table
d/l 1400; s/w 700; w/h 450 mm

Wejdź na stronę www.vinotti.eu - w planerze 3D szybko
zaaranżujesz pokój idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

SRN 06
szafa 3-drzwiowa / 3 door wardrobe
s/w 1356; g/d 600; w/h 2100 mm

Vinotti Sp. z o.o. S.K.A., ul. Zawiła 65e, 30-390 Kraków
tel. +48 12 260 95 30, fax +48 12 262 02 84
e-mail: vinotti@vinotti.eu, www.vinotti.eu
Właścicielem znaku towarowego Vinotti Furniture jest Firma Vinotti Sp. z o.o. S.K.A. Firma Vinotti zastrzega sobie prawo do błędów edytorskich. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Podane wymiary są wartościami zewnętrznymi. Niniejszy katalog nie
stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych.

