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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.

Chantal 

Głębokość siedziska 56 • Wysokość siedziska 48Wymiary* Szerokość • Głębokość • Wysokość w cm
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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 oparciowatop pierzowy

10 cm pianki HR 30

top pierzowy

włókna 
silikonowe

Poduszka oparciowa

włóknina
3 cm pianki HR 30 

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

włóknina

Poduszki są odwracalne.
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Rozświetlająca biel, klasyka kształtów, rozkoszna miękkość dużych, poduch, tworzących oparcie sofy i jej siedzisko… - to zdecydowanie cechy 
skandynawskiego, minimalistycznego stylu, w którym estetyka gra nie tylko pierwsze, ale i doskonale brzmiące skrzypce. W tym przypadku rolę 
skrzypiec gra Chantal - linia sof wyjątkowych, zaprojektowanych i wykonanych z niezwykłą dbałością, podkreślających unikatowość wnętrza. 
W jakiejkolwiek scenerii ten model by nie zagościł, tchnie w pomieszczenie potężną dawkę elegancji, świeżości i harmonii. Jasna tapicerka roz-
luźni poważny charakter utrzymanych w ciemnej barwie ścian (grafit, czerń, brąz), a w tła zdecydowanie jaśniejsze (pastele i wszelkie odcienie 
szarości), wtopi się nieznacznie, z typową sobie powściągliwością. W obu przypadkach jednak zoptymalizuje przestrzeń i sprawi, że wyda się 
ona większa, bardziej przestronna i czysta.

Jeśli zatem jasne, rozświetlone pomieszczenia są tym, o czym na co dzień marzysz, wiedz, że jeszcze większy efekt uzyskasz, zestawiając biel 
sofy z kontrastującą kolorystycznie dekoracją (zróżnicowane w barwie poduszki, żywa zieleń ziół na parapecie, naturalne drewno). Na równi 
z  drewnem, skandynawska stylistyka lubuje się również w metalu i szkle. Dlatego, decydując się na aranżacje w takim stylu, postaw na dopeł-
nienie w postaci szklanych stolików, pater, lub innych, metaloplastycznych detali (lampy, świeczniki, gazetniki…).


