
BRAVO
Kolekcja BRAVO to rozbudowany system, składający się z 18 elementów. 
Wysokie, pikowane oparcie w połączeniu z głębokim i wygodnym siedziskiem 
gwarantuje wyjątkowy komfort wypoczynku.  
Modułowy charakter kolekcji pozwala na wykreowanie idealnego zestawu 
wypoczynkowego według indywidualnych upodobań oraz posiadanej 
do zagospodarowania przestrzeni. Zastosowanie funkcji spania oraz 
pojemników na pościel powoduje, że meble doskonale spełniają swoją rolę, 
jako uzupełnienie tzw. strefy gościnnej.



Schemat tworzenia mebli

Przykładowe konfiguracje

SEGM.2OT L/5120 SEGM.3W P/1230W narożnik
SEGM.2OT L/5120 + SEGM.3WP/1230W 

206x277/97/104
pow. spania 120x204

narożnik
SEGM.3W L/ 1130W + SEGM.H/ 7010 

+ SEGM.1BF P/ 1120 
271x182/97/104

narożnik
SEGM.2P L/ 1120P + SEGM.H/ 7010 + SEGM.3W BB/ 

0030W + SEGM.1OT P/ 5210 
243x350x166/97/104

narożnik
SEGM.2P L/ 1120P + SEGM.H/ 7010 

+ SEGM.3W P/ 1230W 
243x271/97/104

narożnik
SEGM.3W L/ 1130W + SEGM.2OT P/ 5220 

277x206/97/104



narożnik
SEGM.3W L/1130W + SEGM.1OT P/5210  

271x166/97/104

narożnik
SEGM.2P L/1120P + SEGM.H/7010 + SEGM.3W P/1230W 

243x271/97/104

pow. spania 120x204

pow. spania 120x204

Przykładowe konfiguracje



fotel
FOT.BF/ 2010
107/97/104

sofa z pojemnikiem
SOF.2P/ 2020P

165/97/104

sofa 3 osobowa
SOF.3BF/ 2030

194/97/104

moduł
SEGM.1BF L/ 1110

85/97/104

moduł
SEGM.1BF P/ 1120

85/97/104

sofa z funkcją spania
SOF.3W/ 2030W

206/97/104
pow. spania 154x195

moduł
SEGM.2P L/ 1120P

146/97/104

moduł
SEGM.2P P/1220P

146/97/104

moduł *
SEGM.3W L/ 1130W

174/97/104
pow. spania min. 120x204

moduł
SEGM.1BB/ 0010

60/97/104

moduł *
SEGM.3W BB/ 0030W

150/97/104
pow. spania min. 120x204

moduł
SEGM.3BF BB/ 0030

150/97/104

moduł
SEGM.H/ 7010

97/97/104

moduł *
SEGM.3W P/ 1230W

174/97/104
pow. spania min. 120x204

moduł z pojemnikiem
SEGM.2OT L/ 5120

206/103/104

moduł z pojemnikiem
SEGM.2OT P/ 5220

206/103/104

moduł z pojemnikiem
SEGM.1OT L/ 5110

166/103/104

moduł z pojemnikiem
SEGM.1OT P/ 5210

166/103/104

* może być użyty jedynie do tworzenia narożników

www.wajnert.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczy-
wistych. Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w karcie produktu. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Prezentowane w niniejszej ulotce 
informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym 
do mebli prezentowanych w ulotce bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 
Wymiary podane są w centymetrach, w kolejności: szerokość/głębokość/wysokość. 
Edycja: kwiecień 2017
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Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.
Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania oraz 

potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do tak zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę oraz kolor nóg z dostępnej 

palety wybarwień (N).
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