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L U X U R Y  C O L L E C T I O N



Tylko wyjątkowe rzeczy mogą wywołać obsesję



OzdObiOna kryszTałami   
swarOvskiEGO

konsoleta Obsession

Unikalna konsoleta ozdobiona kryształami Swarovskiego
Tylko wyjątkowe rzeczy mogą wywołać obsesję





OzdObiOna kryszTałami   
swarOvskiEGO

kanapa Obsession M

Unikalna kanapa ozdobiona kryształami Swarovskiego



myjnia Obsession

Unikalna myjnia ozdobiona kryształami Swarovskiego



OzdObiOna kryszTałami   
swarOvskiEGO

krzesło Obsession

Unikalne krzesło ozdobione kryształami Swarovskiego



▪ Obsession m sofa

Fotel Obsession

Unikalny fotel ozdobiony kryształami Swarovskiego



OzdObiOna kryszTałami   
swarOvskiEGO

myjnia Obsession

Unikalna myjnia ozdobiona kryształami Swarovskiego



krzesło Obsession

Unikalne krzesło ozdobione kryształami Swarovskiego



OzdObiOna  
krzyształami 
swarOvskiEGO  



Prawdziwy luksus tkwi w szczegółach



recepcja Royal I

spraw by twój salon wyglądał jak XiX wieczny pałac,  
niech twoi klienci poczują się wyjątkowo



konsoleta Royal I

spraw by twój salon wyglądał jak XiX wieczny pałac,  
niech twoi klienci poczują się wyjątkowo



Fotel Royal

Połączenie luksusowego designu z wysokim komfortem



kanapa Madame

Fotel Royal

ręcznie robione meble sprawią, że twój salon będzie wyjątkowy

Połączenie luksusowego designu z wysokim komfortem





Unikatowy design nie boi się czasu



Fotel Zofia

wygodnie jak w ulubionym, domowym fotelu



▪ zofia styling Chair



Fotel Zofia

Otwór w siedzisku ułatwiający czyszczenie



▪ zofia styling Chair

konsoleta Zofia

Lakierowana rama, wyposażona w tylną szafkę i podświetlenie LEd



▪ zofia styling Chair

recepcja Stone

Przedni panel wykonany z naturalnego kamienia
Podświetlenie LEd w standardzie



Fotel Zofia

Unikatowy design nie boi się czasu





kolekcja zofia

Fotel Obsession

recepcja stone

myjnia Obsession 
dostępna z masażem shiatsu  
i elektrycznym podnóżkiem

kanapa Obsession m

Fotel zofia

recepcja Obsession ii

kanapa Obsession r

konsoleta zofia
dostępna z szafką lub bez

recepcja Obsession i konsoleta Obsession

kolekcja Obsession
ozdobiona oryginalnymi kryształami swarovskiego

wszystkie meble dostępne w 48 kolorach tapicerki i 16 kolorach płyty meblowej

podnóżek  
jako opcja

podnóżek  
jako opcja



kolekcja royal

stolik manicure royal

konsoleta royal wyspa

kanapa royal

Fotel royal

recepcja royal i

kanapa madame

myjnia royal 
dostępna z masażem shiatsu  
i elektrycznym podnóżkiem

konsoleta royal i

konsoleta royal ii recepcja royal ii

recepcja madame szafka royal

witryna royal krzesło royal stolik kawowy royal

wszystkie meble dostępne w 48 kolorach tapicerki i 16 kolorach płyty meblowej

podnóżek  
jako opcja



www.ayala.com.pl

L U X U R Y  C O L L E C T I O N


