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Central Park Furniture Collection 
kolekcja mebli wypoczynkowych 

Zestaw tapicerowanych mebli wypoczynkowych o klasycznej, ponadczasowej 
linii wzorniczej. Nawiązuje do stylu nowojorskiego. Wyróżnia go zastosowanie 

podstaw z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej oraz najwyższej jakości 
tkaniny wykończonej kedrą. W skład zestawu wchodzą: sofa 3-osobowa, 

2 fotele i 3 pomocniki. Sofa i fotele oferowane są w odcieniach, dobieranych 
indywidualnie dla każdego klienta. Blat stołu oraz pomocników, wykonany z 
kamienia naturalnego marmur carrara. Zestaw kształtuje charakter wnętrza 

nadając mu ponadczasowy styl. 

Czas realizacji zamówienia to 5 tygodni. Meble wykonywane są ręcznie w Polsce.



Grand Sofa
wybierz tkaninę i odcień w Showroomie

Sofa CENTRAL PARK wznosi się na polerowanej podstawie, nadającej jej klasy, lekkości 
i nowoczesności. Oparcie i siedzisko ozdobione są pikowanym wykończeniem oraz przeszyciami, 
a dwa wałki zwiększają komfort użytkowania. Całość wizerunku mebla dopełnia grawerowany 

w naturalnej stali emblemat marki Estelle Cartwright Home wszyty dyskretnie w lewym 
dolnym rogu mebla. Dobierz odcień, splot i rodzaj tkaniny w showroomie Estelle Cartwright 

Home. Spersonalizuj swoją wymarzoną sofę. Wybierz kolor kedry i eleganckich wykończeń. Do 
wyboru są setki tkanin, m.in. zamsz, alcantara, filc, po tkaniny o niespotykanym splocie.

Sofa 3-osobowa
Central Park Furniture Collection 

Wymiary:
szerokość: 216 cm
wysokość: 82 cm 
głębokość: 86 cm

Pielęgnacja: Przecierać ściereczką nawilżoną mocno rozcieńczonym w wodzie 
środkiem czyszczącym do tkanin, następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką. 
Środka czyszczącego można używać tylko w niewielkich ilościach rozcieńczonego 
w wodzie. Po wytarciu powierzchnię mebla należy zawsze dodatkowo przetrzeć do 
sucha.  
Funkcja spania: nie
Poduchy: wałki, luźne 
Podłokietniki: tapicerowane, stałe 
Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, drewno bukowe, drewno sosnowe
Tapicerka siedziska: tkanina dobierana indywidualnie do każdego zamówienia 
Wykonanie siedziska: sprężyny faliste, pianka
Tapicerka oparcia: tkanina wg. normy ISO 12 947, odporność  na ścieranie 100 000 
cykli Martidale
Tapicerka tyłu oparcia: tkanina
Nogi/stopki: stal nierdzewna polerowana zabezpieczona filcem od podłoża
Montaż: nie wymaga złożenia
Termin realizacji: 4-6 tygodni 

DANE TECHNICZNE

ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ

Cena: 11 950zł

Sofa pokryta wysokiej jakości tkaniną welurową 
o stonowanym połysku, która podklejona 
jest podkładem. Sofa dostępna jest w 26-ciu 
wysmakowanych barwach. Tkanina posiada bardzo 
dobre parametry ścieralności i jest pokryta apreturę 
ochronną. Istnieje możliwość zamówienia sofy 
z tkaniny o innej teksturze i w innej kolorystyce 
wg. wyboru z wzorników dostępnych w showroomie 
Estelle Cartwright Home. Na zdjęciu sofa w odcieniu 
pudrowy róż.



Fotel na stopie z polerowanej stali
skomponuj wyjątkową kolorystykę swojego kompletu mebli 

Central Park
Wolnostojący luksusowy fotel wypoczynkowy Estelle Cartwright Home. Sam w sobie stanowi element dekorujący 
każdą przestrzeń. Idealny do relaksu przy lampce wina, muzyce, filmie czy rozmowie. Klasyczny w stylu, łączy 

eklektyzm z nowoczesnością. Bryła fotela, ozdobiona subtelną kedrą, oparta na stopie z naturalnej stali polerowanej 
na wysoki połysk. Fotel tapicerowany tkaniną dobieraną w showroomie na indywidualne zamówienie. Stanowi idealne 

uzupełnienie pięcio-osobowego kompletu wypoczynkowego Central Park.

Fotel 
Central Park Furniture Collection

Wymiary:
szerokość: 61 cm 
wysokość: 118 cm
głębokość: 72cm 

Pielęgnacja: Przecierać ściereczką nawilżoną mocno rozcieńczonym w wodzie 
środkiem czyszczącym do tkanin, następnie wytrzeć do sucha czystą ściereczką. 
Środka czyszczącego można używać tylko w niewielkich ilościach rozcieńczonego 
w wodzie, zawierającego atesty dopuszczające do obrotu, przecierając powierzchnie 
zwilżoną ściereczką. Po wytarciu powierzchnię mebla należy zawsze dodatkowo 
przetrzeć do sucha.  
Funkcja spania: nie
Poduchy: luźne  
Podłokietniki: brak 
Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa , drewno bukowe , drewno sosnowe
Tapicerka siedziska: tkanina dobierana indywidualnie do każdego zamówienia 
Wykonanie siedziska: sprężyny faliste, pianka
Tapicerka oparcia: tkanina
Tapicerka tyłu oparcia: tkanina
Nogi/stopki: stal nierdzewna polerowana wykończona filcem od spodu
Montaż: nie wymaga złożenia
Termin realizacji: 4-6 tygodni 

DANE TECHNICZNE

ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ

Cena: 4 590zł

Fotel pokryty wysokiej jakości tkaniną welurową 
o stonowanym połysku, która podklejona jest podkładem. 
Fotel dostępny jest w 26-ciu wysmakowanych barwach. 
Tkanina posiada bardzo dobre parametry ścieralności i jest 
pokryta apreturę ochronną. Istnieje możliwość zamówienia 
fotela z tkaniny o innej teksturze i w innej kolorystyce wg. 
wyboru z wzorników dostępnych w showroomie Estelle 
Cartwright Home. Na zdjęciu sofa w tkaninie White 
Heather. 



Stolik kawowy 
marmur Carrara

Nowoczesny i funkcjonalny stolik kawowy do pokojów dziennych. Wysokość i wymiary, mogą 
być indywidualnie dobierane do potrzeb i oczekiwań klientów. Kolekcja mebli CENTRAL 

PARK charakteryzuje się wykorzystaniem szlachetnych i naturalnych materiałów. Przepiękna 
modernistyczna podstawa stalowa zespawana w kwadrat, wyszlifowana do lustrzanej głębi, 
urozmaicona jest białym Marmurem Carrara. Subtelne odcienie marmurowej bieli, a także 
delikatna faza, powinny zaspokoić najbardziej wyrafinowane gusta. Blat podkreśla klasę 

i ponadczasowość stołu. Idealne dopełnienie sofy oraz foteli CENTRAL PARK.   

Stolik kawowy
Central Park Furniture Collection 

Wymiary: 
100x100 cm 
wysokość: 25cm 

Pielęgnacja: Przetrzyj ścierką zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym do 
kamienia, wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Marmur to porowaty materiał o otwartej 
powierzchni, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jakiekolwiek rozlane płyny 
muszą być natychmiast usunięte, aby uniknąć pozostawienia plam. Przed dostawą 
mebla nakładamy na powierzchnię warstwę silikonowego wosku, która zmniejsza 
ryzyko wchłaniania rozlanych płynów. Mimo wszystko olejne, tłuste płyny dużo 
szybciej wnikną w marmur niż wodne. Ponieważ marmur jest podatny na ciepło i 
może, w najgorszym wypadku pęknąć, musisz chronić powierzchnię poprzez używanie 
podkładek pod szklanki, kubki i in.
Podstawa: stal nierdzewna polerowana 
Wykonanie blatu: marmur carrara wykończony delikatną fazą 
Montaż: nie wymaga złożenia
Termin realizacji: 3-4 tygodnie

DANE TECHNICZNE

ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ

Cena: 4 390zł



Zestaw pomocników 
marmur Carrara

Pomocniki Central Park Collection zachwycają nie tylko nowoczesnym wzornictwem, lecz 
również funkcjonalnością. Zgodnie z założeniem projektowym, stanowią one dopełnienie 

prezentowanej kolekcji. Mogą stanowić podstawę pod książki, dodatki czy oświetlenie. Mają za 
zadanie wzmocnić komfort użytkowania kompletu Central Park. Pomocniki są minimalistyczne 
i wpisują się w aktualne trendy światowego designu. Każdy pomocnik, doskonale odnajdzie się 

również w roli stolika nocnego.

Pomocnik
Central Park Furniture Collection 

Wymiary: 
50x50cm
wysokość: 55 cm 

Pielęgnacja: Przetrzyj ścierką zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym do 
kamienia, wytrzyj do sucha czystą ściereczką. Marmur to porowaty materiał o otwartej 
powierzchni, która wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Jakiekolwiek rozlane płyny 
muszą być natychmiast usunięte, aby uniknąć pozostawienia plam. Przed dostawą 
mebla nakładamy na powierzchnię warstwę silikonowego wosku, która zmniejsza 
ryzyko wchłaniania rozlanych płynów. Mimo wszystko olejne, tłuste płyny dużo 
szybciej wnikną w marmur niż wodne. Ponieważ marmur jest podatny na ciepło i 
może, w najgorszym wypadku pęknąć, musisz chronić powierzchnię poprzez używanie 
podkładek pod szklanki, kubki i in.
Podstawa: stal nierdzewna polerowana  
Wykonanie blatu: marmur carrara wykończony delikatną fazą 
Montaż: nie wymaga złożenia
Termin realizacji: 3-4 tygodnie

DANE TECHNICZNE

ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ ODKRYJ WIĘCEJ

Cena: 1 590zł/szt.





Showroom Estelle Cartwright Home Warszawa
ul. Bernardyńska 16C

Mokotów Park Villa Aqua
02-904 Warszawa

estelle@estelle.pl | 605 603 133

Bernardyńska
Gołkowska

Powśińska

Jezioro Czerniakowskie

16A 16B 16C

Miejsce parkowania krótkoterminowego
Odbiór zamówień i zakupów.
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Idzikowskiego

Ochrona wjazdu do 
osiedla

Należy poinformować ochronę, 
że miejscem spotkania jest 

Showroom.

Wjazd na parking podziemny
Miejsca 1.15 (poziom -1) i 2.82 (poziom -2). 

 Prosimy zatrzymaj się w tym miejscu
 i zadzwoń do nas – otworzymy dla Ciebie wjazd.

Showroom
Estelle Cartwright Home

Prosimy skręcić  
w ul. Bernardyńską,

która prowadzi do Mokotów Park.  
Należy jechać wzdłuż osiedla do 

ostatniego budynku 16C (Villa Aqua), 
na parterze którego, widoczne będą już 

witryny Showroomu.

Sadyba Best Mall

Klub Tenisowy  
Sinet House

Showroom
Estelle Cartwright Home

Prosimy skręcić  
w ul. Bernardyńską,

która prowadzi do Mokotów Park. 

 Showroom Estelle Cartwright Home zlokalizowany jest na końcu ulicy 
Bernardyńskiej (w nawigacji należy wprowadzić adres: Bernardyńska 16C, 

02-904 Warszawa), która biegnie wzdłuż osiedla Mokotów Park i kończy się przed 
wejściem do lokalu. Parkowanie krótkoterminowe, możliwe przed wejściem 

do lokalu. Zapraszamy do skorzystania z garażu podziemnego. Prosimy o kontakt 
w celu otworzenia wjazdu do podziemnej hali garażowej. 

KONTAKT
zaplanuj spotkanie


