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Coastal Living
rozważna i romantyczna

salon      jadalnia

CL11 Krzesło
sz: 48cm, gł: 53cm, w: 100cm

CL04 Zestaw stolików
sz: 55cm, gł: 45cm, w: 55cm

sz: 42, gł: 43cm w: 49cm
sz: 28cm, gł: 40cm, w: 43cm

CL18 Stolik z szufladą
sz: 40cm, gł: 40cm, w: 55cm

CL14 Stół prostokątny rozsuwany
dł: 180/224cm, sz: 90cm, w: 76cm

CL13 Stół owalny rozsuwany
dł: 164/208cm, sz: 120cm, w: 76cm

Niniejszy folder nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!  
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w opracowanych meblach, nie zmieniając  
ich ogólnego charakteru. Wszystkie wymiary podane są w cm z tolerancją +- 2 cm. Kolory na zdjęciach mogą się 
różnić od rzeczywistych.

ADB Furniture sp. z o.o. 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 57

Coastal
Living

Naturalne blaty dębowe.

widok z góry
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Klasyczna forma kolekcji Coastal Living nadaje 
wnętrzu szczególnego wyrafinowania i stylu 
– to doskonała propozycja dla miłośników  
wyważonych proporcji i prostych, praktycznych 
rozwiązań. Biała kolorystyka i inspirowane naturą 
dębowe blaty oraz wykończenia wnoszą do 
jadalni odrobinę ciepła, domowego klimatu 
i romantyzmu. To tak, jakby połączyły się 
we wnętrzu aromaty porannej czarnej kawy  
i przed chwilą upieczonych bułeczek.

Coastal Living
rozważna i romantyczna

salon &
 jadalnia

CL10 Komoda 3-drzwiowa/3-szufladowa
sz: 155cm, gł: 45cm, w: 85cm

CL15 Komoda 2-drzwiowa/2-szufladowa
sz: 109cm, gł: 45cm, w: 85cm

CL16 Regał 2-szufladowy
sz: 90cm, gł: 35cm, w: 85cm

CL08 Witryna z nadstawką
Segment dolny

sz: 125cm, gł: 45cm, w: 76cm
Nadstawka

sz: 125cm, gł: 45cm, w: 124cm

CL07 Sekretarzyk z nadstawką
CL07B Segment dolny

sz: 125cm, gł: 44cm, w: 109cm
CL07T Nadstawka

sz: 125cm, gł: 27cm, w: 90cm

CL02 Ława 3-szufladowa
sz: 123cm, gł: 65cm, w: 44cm

tył

CL17 Szafka TV narożna
sz: 110cm, gł: 53cm, w: 50cmCL01 Konsola

sz: 119cm, gł: 40cm, w: 80cm

Coastal
LivingNaturalne blaty dębowe.

NOWOŚĆ!

CL30 Komoda TV 3-szufladowa
sz: 155cm, gł: 45cm, w: 48cm

czarny CZ02-14
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