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<p>Salon to miejsce, w kt�ym sp�zamy mn�two czasu bawi�c si� spotykaj�c ze znajomymi,
ale przede wszystkim wypoczywaj�c. Aby w r�nym stopniu zadba�o estetyk�i o
funkcjonalno��pomieszczenia warto wybra�nowy naro�nik Accanto FM Gawin.</p>
<p><br />Urz�dzaj�c salon wype�niamy go eleganckim meblami o reprezentacyjnym
wygl�dzie. Jednak naszej uwadze umyka nieraz najwa�niejsza funkcja tego pomieszczenia wygoda os�, kt�e maj� w nim odpoczywa� Wn�rze zaaran�owane zbyt formalnie mo�e
wywo�ywa�uczucie skr�owania i w konsekwencji niech� do sp�zania w nim czasu. Z�otym
�rodkiem w po��czeniu elegancji i przytulno�ci jest nowa propozycja Fabryki Mebli GAWIN naro�nik Accanto. Ten niezwykle mi�ki i wygodny mebel zosta� stworzony z my�l� o
osobach ceni�cych wygod�u�ytkowania i niepowtarzalny styl.<br /><br /><img
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/><br /><br /><strong>Miejsce tu� obok sypialni</strong><br />Wychodz�c rano z sypialni
intuicyjnie poszukujemy przytulnego zak�tka, w kt�ym powoli przebudzimy si�z nocnych
marze�przy kubku gor�cego kakao i d�wi�ach dobrej muzyki. Wygodny naro�nik Accanto, w
salonie wype�nionym mlecznym �wiat�em zimowego �witu, to idealne miejsce na poranny
relaks, kt�y jest podstaw� dobrego startu w nowy dzie� ,<br /><br />Pluszowy dywan,
kominek roztaczaj�cy tajemniczy blask i perski kot mrucz�cy na naro�niku Accanto - czego
chcie�wi�ej w mro�ny, zimowy wiecz�? Popijaj�c lampk�wina i zanurzaj�c si�w mi�kim
obiciu przestronnego mebla przygotujemy si�do snu. Naro�nik Accanto, obity przyjemn� w
dotyku tkanin� pe�ni funkcj�ciep�ej wyspy spokoju w zimow� noc. G��okie siedzisko,
szerokie pod�okietniki i mi�kie kwieciste poduszki pozwol� wygodnie u�o�y�cia�o w
koj�cych chwilach wyciszenia. Naro�nik Accanto zapewni spokojny sen odwiedzaj�cym nas
znajomym. Zastosowanie mechanizmu rozk�adania typu DL, sprawia �e mebel salonowy w
par�sekund i bez wysi�ku przekszta�ca si�w dwuosobowe �o�e.<br /><strong><br
/>Dyskretny urok wygody</strong><br />Naro�nik Accanto wype�ni ka�dy salon atmosfer�
ciep�a domowego ogniska. Po�yskuj�cy szemil perski w zestawieniu z satynowym blaskiem
kwiecistych poduszek roztacza niepowtarzalny nastr� ukrytej tajemnicy i b�ogiego spokoju.
U�yte materia�y obiciowe w ciep�ych kolorach ziemi gwarantuj�, �e mebel zaprezentuje
si�doskonale zar�no w �wietle dziennym jak i roztaczanym wieczorem przez migocz�ce
�wiece. Ciekawy kszta�t pod�okietnik� oraz wyprofilowane brzegi siedzisk nadaj� sylwetce
mebla oryginalno�ci. Naro�nik Accanto jest doskona�ym wyborem do stosunkowo niskich
pomieszcze�? jego niewielka wysoko��pomo�e optycznie je podwy�szy� Produkt jest
dost�ny w gamie tkanin ze wzornika materia�� obiciowych FM Gawin oraz w mniejszych
rozmiarach.<br /><br />Producent: Fabryka Mebli Gawin<br />Naro�nik Accanto orientacyjna
cena: 2385 z� brutto<br /><br />Wi�ej informacji na temat produkt� Fabryki Mebli Gawin
dost�nych jest pod adresem <a href="http://www.gawin.pl"
target="_blank">www.gawin.pl</a>.<br /><br /><strong> Fabryka Mebli Gawin</strong></p>
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