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Na skarby
i drobiazgi

KOLEKCJA

STORY

Zaplanuj zaciszny kącik, w którym w spokoju
popracujesz albo zadbasz o urodę i zrobisz makijaż.
Biurko STORY możesz połączyć z dwiema
funkcjonalnymi dostawkami.

Do pracy
i przyjemności

Urządzenie przytulnego i modnego wnętrza meblami STORY
będzie samą przyjemnością. Klasyczne bryły w neutralnych
kolorach można zaaranżować na wiele sposobów
i w różym stylu.

szafa z długim
drążkiem i szufladą

SO-12SO-01
szafa z dwoma drążkami,

półkami i szufladą

Dwie wersje szaf
Ta szafa pomieści pokaźną ilość
garderoby, a przy tym nie zajmie wiele
miejsca. W dolnej szufladzie zmieścisz
torebki, buty lub inne akcesoria.

Wybierz taką szafę, jakiej
najbardziej potrzebujesz,
z wnętrzem dopasowanym
do Twoich potrzeb.

Skrzynia to świetne miejsce na
pościel, dodatkowe poduszki lub
inne rzeczy, ale sprawdzi się również
jako praktyczna ławeczka czy stolik.

Eleganckie łóżko z wygodnym materacem
bonellowym można doposażyć praktycznymi
szufladami na pościel lub pojemną skrzynią.

Śpij dobrze



DIG-NET Lenart sp. j.
63-611 Mroczeń 65a
tel. +48 627 91 29 50
info@dignet.eu
www.lenartmeble.pl

Niewielki regał pozwoli urządzić
pokaźną biblioteczkę oraz
wyeksponować dekoracje.
Głęboka szuflada zapewni
dodatkowe miejsce
do przechowywania.

Z klasyką
jej do twarzy

Meble z tej kolekcji zostały
zaprojektowane przez:

biały / dąb nash
kolorystyka: mebel wielofuncyjny materac bonellowy w cenie łożka

SO-01
szafa z drążkiem
i szufladą
85 x 196 x 52 cm

SO-12
szafa z drążkami,
półkami i szufladą
85 x 186 x 52 cm

SO-02
regał
85 x 161 x 42 cm

SO-11
komoda
85 x 131 x 42 cm

SO-05
komoda
110 x 90 x 42 cm

SO-06
nadstawka z lustrem
(do skompletowania
z SO-03 lub SO-05)
94 x 81 x 14 cm

SO-07
stolik nocny
45 x 51 x 42 cm

SO-03
biurko
110 x 76 x 52 cm

SO-04
nadstawka biurka
(do skompletowania
z SO-03)
107 x 85 x 20 cm

SO-08
łóżko z
materacem
bonellowym
102 x 86 x 211 cm

SO-09
szuflada
do łóżka SO-08
98 x 15 x 96 cm

SO-10
wielofunkcyjna
skrzynia
99 x 39 x 42 cm

SO-15
stolik
110 x 47 x 42 cm

SO-14
półka
110 x 20 x 22 cm

SO-13
szafka rtv
120 x 45 x 42 cm


