
BALDAS NUOTRAUKA IŠMATAVIMAI KOMPLEKTACIJA AUDINYS
SALONO 

KAINA

KAINA IŠ 

EKSPOZICIJOS

Kampas  

Rimini   

Nuolaida      

(-35%)

P - 275,5 cm

A - 82/106,5 cm

G - 200,5 cm

Miegama dalis- 

227x149 cm

Kampas su nedidele patalynės 

dėže. Lansktosi galvos 

atramos. Su miegamu 

mechanizmu. Kampinė dalis 

atsistojus prieš baldą po kaire 

ranka.

Veliūras 2245 eur. 1460 eur.

Kampas 

Pollly      

Nuolaida    

(-20%)

P - 290 cm

A - 105 cm

G - 180 cm

Miegama dalis: 

247x120cm 

Kampas miegamas su 

patalynės dėže, lankstosi 

galvos atlošai. Naujas, be 

broko. Kampas atsistojus prieš 

baldą po kaire ranka.

Austinis 1640 eur. 1312 eur.

SAZA salonas. PC "Deco", Dubysos g. 19, Klaipėda

Nuolaidos nesumuojamos, prekių kiekis ribotas.

Turite klausimų ar norite rezervuoti baldą, rašykite el. paštu labas@saza.lt arba skambinkite tel. +370 630 08082



Kamapas 

Amelia 

Nuolaida      

 (-20%)

P - 260 cm

A - 79 cm

G - 203 cm

Miegama dalis:               

190x136cm 

Kampas miegamas su 

patalynės dėže, lankstosi 

galvos atlošai. Naujas, be 

broko. Kampas atsistojus prieš 

baldą po dešine ranka.

Austinis 2140 eur. 1712 eur.

Kampas 

Karat liuks 

Nuolaida      

(-30%)

P - 277 cm

A - 86/100 cm

G - 196 cm

Miegama dalis- 

195x135 cm

Kampas su nedidelė patalynės 

dėže. Pornakyje įmontuoti 

laikikliai puodeliams, USB 

jungtis bei rozetė. Su miegamu 

mechanizmu, lankstosi galvos 

atramos. Kampinė dalis 

atsisėdus ant baldo po dešine 

ranka.

Šenilas 1980 eur. 1386 eur. 

Kampas 

Fergie 

Nuolaida      

(-35%)

P - 237 cm

A - 72 cm

G - 16 cm

Miegama dalis- 

212x141,5 cm

Kampas su patalynės dėže, 

atsidaro "Delfino" 

mechanizmo pagalba, nebraižo 

grindų. Kojelės medinės. 

Kampinė dalis atsistojus prieš 

baldą po kaire ranka.

Veliūras 1705 eur. 1105



Kampas 

Bela        

Nuolaida      

(-40%)

P - 315 cm

A - 69 cm

G - 155 cm

Miegama dalis- 

255x155 cm

Su miegamu mechanizmu. 

Kampas su dviem patalynės 

dėžėmis. Kojelės metalinės, 

chromo spalvos. Kampinė dalis 

atsistojus prieš baldą po kaire 

ranka.

Veliūras 2470 eur. 1482 eur. 

Kampas 

Andros      

Nuolaida          

   (-35%)

P - 261 cm

A - 85/108 cm

G - 229 cm

Miegama dalis- 

193x120 cm

Kampas su patalynės dėže, 

miegamu mechanizmu, 

lansktosi galvos atramos.  

Kojelės metalinės, chromo 

spalvos. Kampinė dalis 

atsisėdus  ant baldo po dešine 

ranka.

Austinis 2345 eur. 1524 eur

Sofa lova 

Indi       

Nuolaida       

(-35%)

P - 175 cm

A - 75 cm

G - 102 cm

Miegama dalis- 

200x136 cm

Sofa lova išsitiesia į priekį, be 

patalynės dėžės. 
Šenilas 1250 eur. 800 eur. 



Kampas 

Milan 9.1 

Nuolaida            

     (-30%)

P - 265 cm

A - 72 cm

G - 156 cm

Miegama dalis- 

218x150 cm

Kampas su dviem patalynės 

dėžėmis, atsidaro "Delfino" 

mechanizmo pagalba, nebraižo 

grindų. Kojelės metalinės, 

chromo spalvos. Kampinė dalis 

atsistojus prieš baldą po kaire 

ranka.

Veliūras 1485 eur 1040 eur. 

Kampas 

Alicante 

New                        

         

Nuolaida  

(60%)

"P - 320 cm

A - 90 cm

G - 224 cm

Miegama dalis- 

193x133 cm"

Kampas su miegamu 

mechanizmu, yra patalynės 

dėžė, Italijos dizainerių darbas. 

Kampinė dalis stovint prieš 

baldą po dešine ranka. 

Veliūras 4940 eur. 1976 eur.


