
Kolekcja OLAND to rozbudowany system, składający się z 15 ele-
mentów. Zastosowane materiały sprawiają, że meble są bardzo 
komfortowe. Sofy i narożniki z kolekcji OLAND zaprojektowane 
zostały w taki sposób, aby obie użyteczności mebla – wypoczynkowa 
i sypialna były jednakowo ważne. Proste kształty zostały podkreślone 
ozdobną lamówką. Możliwość wyboru nóg drewnianych w dwóch 
kształtach oraz 10 kolorach wpływa na ostateczny charakter mebla.

OLAND



funkcja spania
SOF.3R

pow. spania: 142x197



funkcja spania 
NAR.2R/2OT M

pow. spania: 142x205

poduszka
BLISS
50x50

poduszka
UNO
40x40

poduszka
R

36x36

poduszki dekoracyjne



funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

www.wajnert.pl

pufa
PUF.BF

57/57/45

fotel
FOT.BF

87/87/88

sofa
SOF.2BF

162/90/88

sofa
SOF.2,5BF
202/90/88

sofa z funkcją spania
SOF.3R

232/97/88
pow. spania: 142x197

OLANO 
SOF. 2,5BF SOF. 2BF FOT.1BF 

PUF.BF 

D 
SEG 2BF/30TS SEG 2,5BF/1 OTS 

SEG 2BF/1 OTS 

SOF. 3R SEG. 2R/20TM 

SEG. 2R/10TM 

SEG. 3R/20TM 

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/1OT M
228x160/97/88

pow. spania: 142x197

narożnik z funkcją spania
NAR.1OT M/2R
160x228/97/88

pow. spania: 142x197

narożnik
NAR.2BF/1OT S
228x160/90/88

narożnik
NAR.1OT S/2BF
160x228/90/88

narożnik z funkcją spania
NAR.2OT M/3R 
196x315/97/88

pow. spania: 142x272

narożnik z funkcją spania
NAR.3R/2OT M
315x196/97/88

pow. spania: 142x272

narożnik
NAR.2,5BF/1OT S
268x160/90/88

narożnik
NAR.1OT S/2,5BF
160x268/90/88

narożnik z funkcją spania
NAR.2OT M/2R
196x245/97/88

pow. spania: 142x205

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/2OT M
245x196/97/88

pow. spania: 142x205

NB
noga drewniana

w dostępnej 
kolorystyce N

NA
noga drewniana

w dostępnej 
kolorystyce N

nogi do wyboru
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T   +48 62 78 69 740 | E   bok@wajnert.com.pl

45 cm

wysokość
siedziska

sprężyna
falista

nogi
drewniane

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: czerwiec 2016


