podświetlana lista LED podkreśla niebanalny charakter kolekcji
the illuminated LED light-strip emphasizes the remarkable
character of the collection
jasna gama kolorystyczna
light colour range

RIVA

funkcjonalne uchwyty
functional handles

TRENDLINE
Dzieciństwo to czas nieustannych zmian i ważnych momentów, które
kształtują rozwój osobowości każdego malca. Inspirując się wyjątkowymi
emocjami, które towarzyszą zarówno dzieciom, jak i rodzicom stworzyliśmy
system mebli Riva. Nowoczesny design i wykorzystanie najwyższej jakości
materiałów sprawia, że te projekty z tej linii to idealny wybór dla Twojego
dziecka, które zasługuje na doskonałe meble. Jasna gama kolorystyczna
kolekcji wprowadzi harmonię i radość do dziecięcego świata,
a funkcjonalne detale sprawią, że pokój będzie odpowiadał indywidualnym
potrzebom każdego młodego człowieka. Spraw, by Twój maluch już od
pierwszych lat życia kojarzył dom ze wszystkim, co najpiękniejsze.
Childhood is a time of constant change and important moments which
shape the development of each youngster’s personality. Inspired by
the exceptional emotions that accompany both children and their
parents, we have created the Riva furniture system. Modern design
and the use of the highest-quality materials make the designs of this
line an ideal choice for your child, who deserves excellent furniture.
The light colour range of the collection brings harmony and joy to the
child’s world, and the functional details will ensure that the room suits
the individual needs of each youngster. Make it so that your little one
from their first years associates the home with all that is beautiful.
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RIVA 01
szafa 3-drzwiowa
z 3 szufladami i regałem
podświetlenie
w standardzie
szer. x wys. x gł.
138 x 197 x 60 cm

RIVA 06
regał
(pion, poziom)
szer. x wys. x gł.
43 x 108 x 40 cm

3 door wardrobe
with 3 drawers and
shelfs
lighting in standard
WxHxD
138 x 197 x 60 cm

bookshelf (vertical
or horizontal
WxHxD
43 x 108 x 40 cm

RIVA 02
szafa 2-drzwiowa
z 1 szufladą i regałem
podświetlenie
w standardzie
szer. x wys. x gł.
95 x 197 x 60 cm

RIVA 11
szafa 2-drzwiowa
narożna podświetlenie
korpusu w standardzie
szer. x wys. x gł.
95 x 197 x 95cm

RIVA 50
łóżko z szufladą
i regałem, podświetlenie
w standardzie
bez rusztu i materaca
szer. x wys. x gł.
105 x 90 x 205 cm

2 door wardrobe
with drawer and
shelfs
lighting in standard
WxHxD
95 x 197 x 60 cm

RIVA 03
regał 1-drzwiowy
z 1 szufladą
podświetlenie
w standardzie
szer. x wys. x gł.
53 x 197 x 40 cm

1 door
bookshelf
with drawer
lighting in standard
WxHxD
53 x 197 x 40 cm

RIVA 35
półka wisząca hanging wall shelf
szer. x wys. x gł. W x H x D
125 x 29 x 25 cm 125 x 29 x 25 cm

2 door corner
wardrobe
lighting in standard
WxHxD
95 x 197 x 95cm

RIVA 04
komoda 1-drzwiowa
z 3 szufladami
i regałem
podświetlenie
w standardzie
szer. x wys. x gł.
79 x 108 x 40 cm

RIVA 40
biurko z szufladą
i regałem
szer. x wys. x gł.
125 x 75 x 60 cm

1 door sideboard
with 3 drawers and
shelfs, lighting in
standard
WxHxD
79 x 108 x 40 cm

1 door desk
with bookshelfs
WxHxD
125 x 75 x 60 cm

bed with drawer and shelfs
lighting in standard
without frame and mattress
WxHxD
105 x 90 x 205 cm

kolorystyka / colours:
czarny mat / dąb riviera / biały - black matt / oak riviera / white

DYSTRYBUTOR / DISTRIBUTOR

wykonanie / made from:
front / front: płyta meblowa laminowana / laminated furniture board
korpus / body: płyta meblowa laminowana / laminated furniture board
uchwyt / handle: drewniany / wood
stopka / foot: tworzywo srebrne (alu matt) / silver material (aluminum matt)
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji, kolorów,
funkcji i wymiarów. Reprodukowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów
oferowanych mebli, ze względu na ograniczenie wynikające z techniki druku. Zaleca się
montaż mebli zgodnie z instrukcją obsługi. Ulotka nie stanowi oferty handlowej.
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The manufacturer reserves the right to make changes to design, colours, features, and
dimensions. Reproduced colours may differ from the actual colours of the furniture that
we offer, due to printing technique limitations. It is recommended to follow the assembly
instructions. This leaflet is not a commercial offer.

