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Meble tapicerowane

Program Kler C180 

To najnowsza propozycja z kolekcji Kler

Awantgarde. Metalowa, delikatna konstruk-

cja ze szlachetnej stali unosi proste i ob-

szerne poduchy. Sprê¿yste siedzisko tego

modelu oraz szerokie ramiona oparæ wzbo-

gacone o zag³ówki to wielki atut dla tego

zestawu. Ciekawostk¹ jest pomys³owa ru-

choma pó³eczka (okr¹g³a lub prostok¹tna)

montowana przy pod³okietniku kanapy lub

fotela. Na pó³eczce mo¿emy postawiæ fili-

¿ankê kawy czy laptopa. Dodatkow¹ zalet¹

tych rozwi¹zañ jest mo¿liwoœæ indywidual-

nego montowania zarówno pó³eczki czy

te¿ lampki w dowolnym miejscu fotela lub

kanapy. 

Program Kler I021

To po³¹czenie prostoty i lekkoœci. Ciekawa

linia boku inspirowana stylem lat 60-tych,

uzupe³niona o chromowane elementy me-

talowe – podkreœlaj¹ce jego charakter – na-

daje meblom znamiona nowoczesnoœci.

Program ten doskonale prezentuje siê

w kolorystyce ¿ywej, intensywnej, nasyco-

nej, pobudzaj¹cej wyobraŸniê – w skórze

lub jednobarwnej tkaninie. W programie

I021 istnieje mo¿liwoœæ zastosowania roz-

k³adanego ³ó¿ka lub schowka. 

Program Kler D060

Jego oszczêdne, geometryczne formy 

kryj¹ w sobie wygodê, a dba³oœæ o kon-

strukcyjne szczegó³y zapewnia trwa³oœæ.

Wybieraj¹c rodzaj nó¿ek mo¿emy wp³yn¹æ

na stylistykê tego modelu – dobór pro-

stych, metalowych, okr¹g³ych, chromowa-

nych lub drewnianych spowoduje, ¿e me-

bel mo¿na bêdzie dopasowaæ do ka¿dego

wnêtrza. Poprzez po³¹czenie prostej formy

z elementami rattanu nadamy meblowi nie-

powtarzalnego, kolonialnego klimatu.

Ogromn¹ zalet¹ programu D060 jest jego

funkcjonalnoœæ i rzadko spotykana w tej

stylistyce wygoda. W kanapach mo¿emy

zastosowaæ rozk³adane ³ó¿ko lub schowek.

Zestaw dostêpny jest równie¿ w postaci

uk³adów naro¿nikowych. 

Program Kler C190

Elegancki, klasyczny zestaw, z drewniany-

mi wstawkami podkreœlaj¹cymi szlachet-

noœæ mebli. Okaza³y program C190 bêdzie

ozdob¹ ka¿dego stylowego salonu, dziêki

specjalnemu wype³nieniu poduch i siedzisk

bêdzie d³ugo cieszy³ w³aœcicieli swoj¹ nie-

spotykan¹ miêkkoœci¹. Zalet¹ tego zestawu

jest równie¿ mo¿liwoœæ zamontowania

w kanapach rozk³adanego ³ó¿ka. Meble do-

stêpne s¹ zarówno w skórze jak i w tkani-

nie. Klient decyduje  o wyborze barwy z ko-

lekcji 100 kolorów skór lub 300 wzorów ko-

lorów tkanin.

K L E R

Kolekcjê nowoczesnych programów meblo-

wych FIRMY KLER stanowi¹ zestawy o kla-

rownych liniach i prostych bry³ach. Charak-

terystyczna dla tej kolekcji jest nie tylko pro-

stota formy, ale i barwy – proponowane s¹

kolory jednolite bez rozbudowanych faktur.

Ca³oœæ oferty stanowi¹ nie tylko zestawy no-

woczesne, ale i te o bardziej klasycznej, sty-

lizowanej formie. 

KLER SA
ul. Piastowska 39B
46-380 Dobrodzieñ
tel. (34) 352 91 00, 
faks (34) 352 91 02
www.kler.pl
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