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Vesta LC, sofa dostarczana bez elementów dekoracyjnych 
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Vesta Moduł LC / Vesta Moduł LC HIGH
Dostępna z różnymi wysokościami oparcia i głębokościami siedziska. Vesta wysokość 74 cm / głębokość siedziska 63cm; Vesta High  
wysokość 83** cm / głębokość siedziska 59 cm.

 Głębokość siedziska 63/59** • Wysokość siedziska 42/45**Wymiary* Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm

* Wymiary mogą się różnić +/- 3%, w zależności od wyboru tapicerki i konfiguracji. Piktogramy nie odzwierciedlają proporcji i kształtu mebla.
** Wysokość i głębokość wersji Vesta High (z nóżkami Vesta High lub Vesta Carbon Steel Shiny).
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Vesta Moduł LC to funkcjonalność i estetyka. Gdy 
duża, elegancka i wygodna sofa dla gości lub ro-
dziny ma stanowić kluczowy element wystroju 
wnętrza, wówczas Vesta Moduł LC jest idealnym 
rozwiązaniem.

Nowoczesna opcja wymiennych pokrowców na 
każdy moduł jest odpowiedzią dla poszukują-
cych piękna, dobrego smaku i funkcjonalności. 
Dopasowane pokrowce, niewidoczne zapięcia 
na rzepy, bogaty asortyment ekskluzywnych 
tkanin i wygodne to komfortowe połączenie 
elegancji i wygody. Elementem wyróżniającym 
tą sofę spośród innych na rynku jest dekoracyj-
ny szew francuski. Opcjonalne dwie wysokości 
oparcia podwajają ofertę o kolejne perspektywy 
aranżacyjne. Sofa wpisuje się z powodzeniem 
we wnętrza ciepłe i przytulne oraz chłodne i mi-
nimalistyczne gromadząc na swoim przyjaznym 
i przestronnym terytorium wszystkich, którzy ce-
nią bliskość na równi z wygodą.

- oprócz szwu standardowego STANDARD do-
stępna wersja ze specjalnym szwem francu-
skim: F-SPECIAL (szycie na zewnętrznych kra-
wędziach).

dostępne nóżki do VESTA HIGH (wysokość 13 cm):

VESTA drewno High
VESTA Carbon Steel Shiny
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Vesta STANDARD Vesta F-SPECIAL

C2

top  
pierzowy

13 cm pianki  
wysokoelastycznej 

Comfort C2
Poduszka siedziska 
Wkład poduszki siedziska 
składa się z wysokoelastycznej 
pianki (HR) z topem pierzowym.

C1 

Comfort C1 
Poduszka siedziska
Wkład wykonany jest  
z wysokoelastycznej pianki 
pokrytej włókniną.

włóknina

16 cm pianki  
HR 30

VESTA drewno
VESTA stal

dostępne nóżki do VESTA (wysokość 10 cm):

Comfort Memory 
Poduszka siedziska
Wkład poduszki siedziska 
składa się z wysokoelastycznej 
pianki (HR) pokrytej warstwą 
pianki memory.

4 cm pianki  
memory
12 cm pianki 
HR30

ver. 4

Poduszki oparciowe w komforcie C2 i Memory zawierają pierze.




