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Revival 4 LC, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych.

KARTA
PRODUKTOWA



Revival LC 

Głębokość siedziska 57 • Wysokość siedziska 45Wymiary* Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

Sofa Revival LC to idealne rozwiązanie dla osób oczekujących od mebli wygo-
dy i oryginalnego wyglądu. Dzięki tradycyjnej stylistyce, znakomicie sprawdzi 
się zarówno w nowoczesnych minimalistycznych przestrzeniach, jak i w cie-
plejszych domowych wnętrzach. Klienci mogą wybierać spośród 5 dostępnych 
rozmiarów (od 158 do 252 cm szerokości), dzięki czemu bez przeszkód dosto-
sują sofę do swoich potrzeb i oczekiwań. W zależności od wybranego standar-
du, poduszki siedziska składają się z wysokoelastycznej pianki z podwójnym 
topem pierzowym lub nowoczesnych rdzeni piankowych, otoczonych dwoma 
warstwami włókniny. Zastosowanie naturalnego pierza oraz specjalnych włó-
kien silikonowych zapewnia komfortowy wypoczynek a kedra dodaje elegan-
cji. Materiały najwyższej jakości gwarantują wieloletnie użytkowanie. 

MTI-Furninova Polska Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 3, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 32 65, fax 89 751 51 57, e-mail: info@mti-furninova.pl
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* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla. 
 Występowanie pofalowań w częściach miękkich siedzisk lub oparć jest wynikiem zamierzonymi zgodnym z pierwotnym założeniem projektowym.

C2

Comfort C2
Poduszka siedziska 
Wkład poduszki siedziska 
składa się z wysokoelastycz-
nej pianki (HR) z podwójnym 
topem pierzowym. 

EU

Comfort EU
Poduszka siedziska 
Wkład poduszki składa się 
pianki wysokoelastycznej 
pokrytej włókniną. 

70% pierze
30%włókna 
silikonowe

Poduszka oparciatop pierzowy

10 cm pianki HR 40

top pierzowy

włókna 
silikonowe

Poduszka oparcia

włóknina
3 cm pianki HR 30 

7 cm rdzeń z pianki HR 35
3 cm pianki HR 30

włóknina

Poduszki są odwracalne.

W celu łatwiejszego transportu istnieje 
możliwość zakupienia nieco droższej 
wersji Revival 3 LC i Revival 4 LC dostar-
czanych w dwóch częściach do własno-
ręcznego połączenia.

Revival fotel LC

Revival 3 LC


