
MODO to połączenie nowoczesnej linii, funkcjonalności oraz wyjątkowego 
komfortu. Ilość gotowych elementów kolekcji pozwala na swobodną 
kompozycję przestrzeni naszych wnętrz a możliwość wyboru różnych 
podstaw: drewnianych bądź metalowych, pod bokiem lub korpusem  
wpływa na ostateczny charakter mebla. Poszczególne elementy wyposażono 
w funkcje spania oraz pojemnik na pościel. Wygodne siedzisko oraz miękkie, 
przytulne oparcie starannie dopracowano detalami tapicerowanymi. 
Kolekcja MODO jest idealnym połączeniem użyteczności wypoczynkowej 
i sypialnej

MODO



funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

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: maj 2017

rodzaje nóg do wyboru

45 cm

wysokość
siedziska

sprężyna
falista
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fotel
FOT.BF

95/87/87

sofa
SOF.2BF

160/87/87

narożnik
NAR.2BF/1OTS P/L

227x147/87/87

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/1OTM P/L

231x155/97/87
pow. spania: 142x200 cm

narożnik
NAR.2,5BF/1OTS P/L

273x147/87/87

narożnik
NAR.2,5BF/2OTS P/L

280x182/87/87

narożnik
NAR.2BF/2OTS P/L

234x182/87/87

narożnik z fumkcją spania
NAR.2R/2OTM P/L

246x192/97/87
pow. spania: 142x205 cm

narożnik z funkcją spania
NAR.3R/2OTM P/L

314x192/97/87
pow. spania: 142x272 cm

sofa
SOF.2,5BF
206/87/87

sofa z funkcją spania
SOF.3R

230/97/87
pow. spania: 142x200 cm

pufa
PUF.

65/65/45

stolik z fornirowanym 
blatem
STS.83

83/55/28

CR
noga metalowa

N
noga drewniana 
w kolorystyce N

NLP
noga drewniana 
w kolorystyce N

NL
noga drewniana 
w kolorystyce N

55 cm

głębość
siedziska

nogi 
metalowe

nogi
drewniane


