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mazee Lazy - XL

Egyetlen bútor számos kihasználási lehetősséggel. 
Tökéletes választás a hagyományos darabok he-
lyett vagy mellett. Nagyszerűsége egyszerűségében 
áll! Elsőre talán egy közönséges babzsák párnának 
tűnik, ám annál sokkal több! Vízszintesen elhelyez-
ve puha ágy, de függőlegesen akár kényelmes fotellé 
is varázsolható. 
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mazee Cozy – XL

A mazee Cozy elhelyezése, használata variálható, és 
bármely pozícióban kényelmes pihenést nyújt. 
A széles színválasztéknak köszönhetően minden 
korosztály megtalálja az ízlésének megfelelőt.
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mazee Roomy

A mazee Roomy babzsák nem egyszerű vászonból 
készül, hanem igényesebb plüss vagy velúr anyag-
ból. Ezek az anyagok tartást adnak a fotelnek, 
amitől méltán lehet a család kedvence. Egy fáradt 
nap után a legkiválóbb hely a pihenésre…
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Black and White Collection

mazee Cozy – XXL

mazee Lazy – XXL

mazee Mini

Kényelem – luxus – design – ezt adja a steppelt 
textilbőrből készült termékcsalád, melynek három 
terméke kiválóan variálható, formálható. Az anyag 
rugalmasságból adódóan az egyik legkényelmesebb 
termékcsalád.  A mazee babzsákokból a szórakoz-
tatóelektronika társaságában, az egész világ karnyúj-
tásnyira kerül.
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mazee Dressy

A mazee Dressy babzsák fotel designt és egyedi 
megjelenést kölcsönöz irodájának, üzletének vagy 
akár otthonának.  A kényelmet egy állítható fejpár-
na fokozza.  Az erős és igényes bőrhatású anyag-
ból készült babzsákot a modern, fiatalos enteriőrt 
kedvelők számára ajánljuk.
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mazee Party

A mazee Party kültéri babzsák fotelt a teraszon, a 
kertben, de akár a lakásban is használhatja. 
Divatos és elegáns színei miatt mindenki megtalálja 
a kedvencét. Számos módon elhelyezhető, alakja 
formálható, így rengeteg ülő és fekvő pozíciót lehet 
kialakítani, melyet nemcsak a gyerekek élveznek, 
hanem a felnőttek is szívesen lazítanak benne.
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mazee Sunny

A mazee Sunny babzsák fotelben öröm minden 
eltöltött perc. A nyár mindennapját kihasználhatja, 
akár a vízen, akár a teraszon stabil kényelmet nyújt. 
A titka? Nos,….
Ami biztos, hogy új értelmet nyer a pihenés fogal-
ma.
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mazee Kiddy

A babzsákok kényelmes kialakításúak és hűen 
tükrözik a márka klasszikus és modern design iránti 
elkötelezettségét.  Ha ilyen „bútorokkal” egészíti ki a 
csemeték szobáját, garantáltan hozzájárul esztétikai 
érzékének fejlődéséhez is. A gyerekek körében nagy 
népszerűségnek örvend az állatfigurákkal, virágok-
kal mintázott, könnyen tisztítható, kezelhető anyag-
ból készült mazee Kiddy csepp alakú babzsák.



H-2040 Budaörs, Gyár u.2.  I  Trend2 Üzletház, 2090. üzlet  I  info@mazee.hu  I  +36 30 268-5091

mazee TM



www.mazee.hu


