Kiwi hj. (E2-P-D-O-E2) + X
Mål 271x215x88 cm.

modulsystem

modulsystem
Kiwi modulsystem er et nyt sofasystem, hvor modulerne er mindre end normalt.
Det samme er prisen, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du har nu
mulighed for, at designe din helt egen sofa som kan passe ind præcis, hvor du
har brug for det. Har du pladsudfordringer i dit sommerhus, din lejlighed el.
lign., så er Kiwi løsningen for dig.
Produktinfo
• Rygpude: 23 kg polyether
• Sædepude: 30 kg koldskum
• Bund: Nozag fjedre

Kun fantasien sætter grænser:
• Vælg en kombination
• Vælg mellem 5 armlæn
• Vælg stof/læder (se prøver i butikken)
• Vælg ben
• Vælg tilbehør (fx. nakkepude)
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Kiwi 3 pers. m/Chaiselong (E3-P2-E3) + X
Mål 220x88x151 cm.
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Kiwi 3+2 pers. (E4-P-E4/E4-O-E4)
Mål 206/150x88 cm.

P
168 x 88 cm

N2
56 x 88/
/151 cm

D
88 x 88 cm

F1
80 x 88 cm

F1
80 x 88 cm

B
56 x 56 cm

P2
168 x 88/151 cm

P2
168 x 88/151 cm

E1

E2

E3

E4

E5
24 x 85 cm

85

84

Bøg ubeh.

19 x 85 cm

ARM E2

ARM E1

83

26 x 85 cm

81

15 x 85 cm

10

Alu justerbar Sortbejdset Bøg lak

13 x 85 cm

armlæn

Kiwi hj. (E1-P2-D-F1) + X
Mål 269x168x88/51 cm.

modulsystem
Design den perfekte sofa

Mangler du en sofa til din stue, din lille hyggelige lejlighed, eller dit dejlige sommerhus?
Med Kiwi’s mindre moduler, kan du designe din egen sofa, så den passer præcis til dine
behov. Find de moduler som passer ind, kombiner med de ønskede armlæn og dit foretrukne stof eller læder. Så har du den perfekte sofa, som understreger din stil, og giver
dit hjem karakter. Lad dig aldrig begrænse – kun udfordre.

