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C O M F O R T  &  E L E G A N C E  

Do produkcji naszych mebli używane jest drewno dębowe oraz naturalna skóra licowa lub 
tkanina. Każdy zestaw wypoczynkowy dostępny jest zarówno w skórze jak i w tkaninie.
Kolory skór, drewna i rodzaje tkanin są do wyboru klienta.

Firma Euromeb informuje, że treści opublikowanew katalogu
mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
prawa cywilnego. osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami
na temat produktów i usług powinna skontaktować się z Firmą Euromeb
telefonicznie, osobiście lub mailowo.

Wybór tkanin

Wybór skór naturalnych

Sprężyny faliste

Wypełnienie kulką
sylikonową

Kolorystyka drewna

Kolorystyka ratanu

Sprężyny bonelowe

Pianka wysokosprężysta HR

Narożnik

Narożnik rozkładany

Kanapa rozkładana

Funkcja relaksująca

Możliwość wykonania narożnika

Pojemnik

Funkcja spania

Drewno jest surowcem naturalnym i pod długotrwałym wpływem światła jego barwa może ulec zmianie.
Należy chronić powierzchnię mebli przed bezpośrednim wpływem wysokiej temperatury, ze względu na możliwość uszkodzenia 
lakieru. Meble z drewna należy czyścic suchą,  miękką ściereczką, można tez używać środków do konserwacji drewna nie zawierających
silikonu. Meble skórzane należy czyścic przy pomocy specjalnych środków do czyszczenia i konserwacji skór naturalnych polecanych przez producenta.

Euromeb
ul. Warszawska 19
26-660 Wielogóra

tel/fax. +48(48) 381 70 04
kom. +48 510 053 352
kom. +48 501 712 923

ee-mail: euromeb@wp.pl
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Istnieje również możliwość wykonania w opcji narożnika
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