Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Dostępne rodzaje wykończeń:
Grupa

Rodzaj

A

supermat: dąb naturalny

B

półmat: dąb bielony, dąb Gordon Brown, dąb brązowy, dąb czarny, orzech amerykański*
mat: dąb Alpi Graphite
półmat: MDF kolor z próbnika RAL*
mat: MDF kolor z próbnika RAL z drobinami kwarcu

C

półmat: heban*, palisander*
mat: dąb Noa*

*dostępna wersja w wysokim połysku

Dostępne rodzaje blatów marmurowych, kamiennych, szklanych i innych:
Rodzaj
Marmury: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Szkło: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty

Pozostałe wybarwienia RAL dla blatów MDF za dopłatą:
Wykończenie
Inny RAL

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland

www.comforty.pl

Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø54

Stolik Ø 54 H 39

39

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)

ø54

Blat fornirowany (supermat)

Stolik Ø 54 H 48

48

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø54

Stolik Ø 54 H 56

56

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø60

Stolik Ø 60 H 39

39

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)

ø60

Blat fornirowany (supermat)

Stolik Ø 60 H 48

48

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø60

Stolik Ø 60 H 56

56

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø70

Stolik Ø 70 H 39

39

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)

ø70

Blat fornirowany (supermat)

Stolik Ø 70 H 48

48

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø70

Stolik Ø 70 H 56

56

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø80

Stolik Ø 80 H 39

39

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)

ø80

Blat fornirowany (supermat)

Stolik Ø 80 H 48

48

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø80

Stolik Ø 80 H 56

56

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
znajdujących się w ofercie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. EXW - Nowe Skalmierzyce, Polska/Poland
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Pelagie

design Dorota Koziara
Przeznaczenie: stolik przeznaczony do wnętrz domowych oraz przestrzeni publicznej
Podstawa: nóżki z masywu dębowego, fornirowane w kolorach z kolekcji fornirów Comforty (patrz strona 5)
lub z płyty MDF malowanej na kolor z wzornika RAL. Baza z płyty MDF.
Blat: z fornirowanej płyty meblowej, MDF, szkła lub marmuru
Dostępne warianty wykończenia powierzchni drewnianych:
– fornirowana: blat z lakierowanej płyty meblowej, w kolorach z kolekcji fornirów Comforty – patrz strona 5
– lakierowana: blat z płyty MDF, w standardzie lakierowany na wysoki połysk
W standardzie dostępne wybarwienia MDF: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), granat (RAL 5008), koralowy (RAL 3016),
szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042), turkus (RAL 5020), zielony (RAL 6020)
Dostępne wybarwienia blatów marmurowych: Bianco Carrara (gr. 1), Nero Marquina (gr. 1), Grigio Orobico (gr. 2), Palisandro Classico (gr. 2)
Dostępne wybarwienia powierzchni szklanej: biały (RAL 9003), czarny (OP383N), granat (RAL 5008), szary (RAL 7037), jasno szary (RAL 7042),
turkus (BM 2056-10), zielony (RAL 6020), złoty. Uwaga: blaty szklane obniżają wysokość stolika o ok. 1 cm

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
146

Blat fornirowany (supermat)
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
69

Stolik Elipsa 146 x H 30 x 69

30

Blat szklany

Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

Rozmiar (cm)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Baza + nogi
Blat fornirowany
Blat fornirowany (wysoki połysk)
Blat fornirowany (supermat)

ø40

Stolik Ø 40 H 56

56

Blat szklany
Blat szklany (złoty)
Blat MDF (wysoki połysk)
Blat MDF (mat z drobinami kwarcu)
Blat marmur gr. 1
Blat marmur gr. 1 (fazowany)
Blat marmur gr. 2
Blat marmur gr. 2 (fazowany)

ø37

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa A

Grupa B

Grupa C

37

Rozmiar (cm)
Stolik pomocniczy Ø 37 H 37

Rozmiar (cm)

47

Stolik pomocniczy Ø 32 H 47

ø32

Comforty przedstawia w swojej ofercie podstawową listę towarów, jednocześnie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności lub wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podania przyczyny,
zmiany cen lub dodania nowych produktów i zmiany parametrów technicznych towarów już zamieszczonych w ofercie. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny towarów
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