
Cégünk több mint 15 éve foglalkozik kárpitos bútorok gyártásával, illetve nagykereskedelmi értékesítéssel.
Kínálatunkban szinte mindent megtalál az ülőgarnitúráktól a sarokülőkön, a kanapékon, a franciaágyakon
át a fotelekig. Közel 350 féle termékünkből, több mint 200 féle bútor raktárkészletről azonnal elvihető.

Bútorainkat megtekintheti weboldalunkon 
és 6000 m2 nagyságú telephelyünkön. (ami 
egyben raktárunk is)

Jöjjön el és tekintse meg folyamatosan 
bővülő, színes kínálatunkat!
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SAROKÜLŐK

méretek (S)

külső méret: 145 × 260 cm
fekvőfelület: 145 × 210 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (M)

külső méret: 210 × 260 cm
fekvőfelület: 145 × 210 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (U/S)

külső méret: 145 × 340 × 145 cm
fekvőfelület: 145 × 290 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (U/M)

külső méret: 210 × 340 × 145 cm
fekvőfelület: 145 × 290 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (U/L)

külső méret: 210 × 340 × 210 cm
fekvőfelület: 145 × 290 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

abigél    SAROKÜLŐ

Az Abigél sarokgarnitúra fiatalos lendületével és elegáns tűzött 
ülőfelületével emelkedik ki választékunkból. Többfunkciós ülő-
garnitúra (ágyneműtartóval és vendégágy funkcióval rendelkezik), 
mely a modern design-t és kiváló minőséget kedvelők kedvenc 
nappali bútora lesz.

Megrendelhető jobbos és balos változatban.

L alakban 2 méretben, U alakban 3 méretben készül.

260 cm

145 cm

S M

210 cm

260 cm

145 cm

340 cm

145 cm

U/S

340 cm

210 cm U/M U/L

340 cm

145 cm
210 cm210 cm
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SAROKÜLŐK

7 bézs
12 terra
13 kék
14 sárga

méretek

külső méret: 186 × 245 cm
fekvőfelület: 130 × 186 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 100 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövetes
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

186 cm

245 cm

100 cm

46 cm

ádám    SAROKÜLŐ

Klasszikus formavilág, szövetes kárpitozású sarokülő.
Bonell rugós kivitel teszi kényelmessé garnitúránkat.
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SAROKÜLŐK

ala    SAROKÜLŐ

225 cm

méretek

külső méret: 138 × 225 cm
fekvőfelület: 140 × 200 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 70 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

fehér - szürke

70 cm

Szögletes forma, szivacsos sarokülő, univerzális kivitelben.

Szövet – textilbőr kombinált!

138 cm

40 cm
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SAROKÜLŐK

amigo    SAROKÜLŐ

160 cm

méretek

külső méret: 160 × 244 cm
fekvőfelület: 140 × 210 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 88 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 fehér - barna
2 fehér - sötétszürke
3 fekete - homok
4 fekete - szürke

46 cm

Bonell rugós, magas fekhelyes, univerzális sarokülő. 
Szövet - textilbőr kombinációs huzattal készül.

244 cm

88 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 157 × 277 cm
fekvőfelület: 121 × 227 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 74 cm
háttámlamagasság: 78 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 fehér - sötétszürke
3 barna - barna

arya    SAROKÜLŐ

157 cm

43 cm

Ha egyedit szeretne jó választás, bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált sarokülő.

Dísztűzéses ülőfelülettel!

277 cm

78 cm
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SAROKÜLŐK

méretek (S)

külső méret: 165 × 285 cm
fekvőfelület: 130 × 220 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (M)

külső méret: 265 × 265 cm
fekvőfelület: 130 × 205 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (U/S)

külső méret: 165 × 340 × 165 cm
fekvőfelület: 130 × 290 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (U/M)

külső méret: 265 × 340 × 165 cm
fekvőfelület: 130 × 275 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (U/L)

külső méret: 265 × 340 × 265 cm
fekvőfelület: 130 × 260 cm
háttámlamagasság: 105 cm

főbb jellemzők

táskarugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

atlanta    SAROKÜLŐ

Ideális modern hangulatú terekbe, megjelenése felettébb látvá-
nyos. A sarokülő könnyedén ággyá alakítható, melyhez ágynemű-
tartó is tartozik. A stílusosan tűzött ülőfelület egyedi megjelenést 
kölcsönöz a bútornak és emeli a nappali fényét. A gyártó minden 
igényt figyelembe véve, rugalmas (táskarugós) ülőfelülettel, állítha-
tó fejtámlákkal látta el a bútort. 

Az Atlanta sarok öt féle méretben rendelhető, így biztosan 

megtalálod a neked megfelelőt!

285 cm

165 cm

ágy
S M

ágy

265 cm

265 cm ágyneműtartó
dobozos

165 cm

340 cm

ágy
165 cm

U/S

Otomán felnyitható 
ágyneműtartós

Otomán felnyitható 
ágyneműtartós

340 cm

265 cm
fix

ágy

U/M U/L

340 cm

ágy

fix

165 cm
265 cm265 cm

Otomán felnyitható 
ágyneműtartós

ágyneműtartó
dobozos
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SAROKÜLŐK

avatar    SAROKÜLŐ

Egyedi kivitelezés, nem hétköznapi forma, ha különlegeset akar, kitűnő választás otthonra. 
A kar egyik oldalában puff található, a másikban pedig egy tárolófiók.

Hullámrugós ülőfelülettel készül!

315 cm
215 cm

42 cm

méretek

külső méret: 215 × 315 cm
fekvőfelület: 150 × 250 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 62 cm
beülőmélység: 82 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 középszürke
2 sötétbarna
3 világosszürke
4 fekete
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 232 × 156 cm 
fekvőfelület: 200 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 zöld
4 türkizkék
5 világos barna
6 sötét szürke
7 sötét barna

beniamin   SAROK

Ágyazható, szövetes sarokülő.

Jobbos - balos állásban rendelhető!

232 cm

156 cm

44 cm

90 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 75 × 66 cm 
ülőmagasság: 48 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 zöld
4 türkizkék
5 világos barna
6 sötét szürke
7 sötét barna

beniamin   PUFF

Szövetes puff, fiatalos színekben rendelhető!

Beniamin család kiegészítője lehet.

66 cm
75 cm

48 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 98 × 92 cm 
ülőmagasság: 48 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 zöld
4 türkizkék
5 világos barna
6 sötét szürke
7 sötét barna

beniamin   FOTEL

Karos fotelünk szövetes változatban készül, párnás kiegészítőkkel.

Beniamin család kiegészítője lehet.

48 cm

98 cm

90 cm

92 cm
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SAROKÜLŐK

beta    SAROKÜLŐ

236 cm

méretek

külső méret: 170 × 236 cm
fekvőfelület: 165 × 210 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 85 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

A fekete - szürke
B barna - rozsdabarna
C fehér - szürke
D barna - sötétbarna

95 cm

Ezt a bútort a lekerekített forma jellemzi, szövet - textilbőr kombináció, bonell rugós kivitelezés. 
Szövet - textilbőr kombinált huzattal.

170 cm

45 cm
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SAROKÜLŐK

bonn    SAROKÜLŐ

A modern formák kedvelőinek ajánjuk, szövetes, ágyazható sarokülőnket.
Az ülőfelületet a dísztűzések teszik különlegessé.

Univerzális kivitelben készül!

280 cm204 cm

66 cm

méretek

külső méret: 204 × 280 cm
fekvőfelület: 130 × 230 cm
háttámlamagasság: 66 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 grafit
2 barna
3 sötétkék
4 türkizkék
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„U” SAROKÜLŐK

156 cm

320 cm

77 cm

46 cm

217 cm

méretek

külső méret: 320 × 217 × 156 cm
fekvőfelület: 117 × 290 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 46 cm
beülőmélység: 70 cm
háttámlamagasság: 77 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 bézs - barna
2 barna - barna
3 fekete - szürke

brienne     „U” SAROKÜLŐ

Szövet – textilbőr kárpitozású sarok, hullámrugós kivitelben. Rendelhető képpel azonos 
vagy ellentétes állásban.
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„U” SAROKÜLŐK

208 cm

390 cm

82 cm

40 cm

méretek

külső méret: 390 × 208 cm
fekvőfelület: 340 × 138 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 62 cm
beülőmélység: 85 cm
háttámlamagasság: 82 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 szürke - fekete
2 fehér - szürke
3 fekete - türkiz
4 cappuccino - barna

cayane     „U” SAROKÜLŐ

Elegáns megjelenés, nagy méretű „U” alakú sarokülő, univerzális kivi-
telben. Textilbőr - szövet kombinációval teszi különlegessé otthonát.
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 298 × 156 cm 
fekvőfelület: 265 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 világos barna
4 türkizkék
5 sötét szürke
6 sötét barna

cherry max   SAROKÜLŐ

Nagyméretű minimál stílusú sarok, háttámlánál párnák teszik  
kényelmesebbé pihenését. 

Többféle színben rendelhető. Hullámrugós kivitel.

298 cm

156 cm

90 cm
45 cm
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cherry   SAROKÜLŐ
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 232 × 156 cm 
fekvőfelület: 200 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 világos barna
4 türkizkék
5 sötét szürke
6 sötét barna

cherry   SAROKÜLŐ

Nagyméretű minimál stílusú sarok, háttámlánál párnák teszik  
kényelmesebbé pihenését. 

Többféle színben rendelhető. Hullámrugós kivitel.

232 cm

156 cm

45 cm

90 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 75 × 66 cm 
ülőmagasság: 48 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 világos barna
4 türkizkék
5 sötét szürke
6 sötét barna

cherry   FOTEL

Szövetes, kar nélküli fotel, kiegészítője lehet a Cherry sarokülőnek.

Többféle színösszeállításban is rendelhető!

66 cm
75 cm

48 cm

90 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 98 × 92 cm 
ülőmagasság: 48 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 világos barna
4 türkizkék
5 sötét szürke
6 sötét barna

cherry   FOTEL

Szövetes fotel, kiegészítője lehet a Cherry sarokülőnek is.

Többféle színösszeállításban is rendelhető!

98 cm

92 cm

48 cm

90 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 75 × 66 cm 
ülőmagasság: 48 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet 
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 világos barna
4 türkizkék
5 sötét szürke
6 sötét barna

cherry   PUFF

A Cherry puff szövetes kárpitozással készül, kiegészítője a Cherry 
bútorcsaládnak!

Többféle színösszeállításban is rendelhető!

66 cm
75 cm

48 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 160 × 225 cm
fekvőfelület: 122 × 187 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 55 cm
háttámlamagasság: 85 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs - szürke
2 barna - barna
3 fekete - szürke

clarissa    SAROKÜLŐ

Kisebb lakásokba ajánljuk modern formájú sarokülőt! Bonell rugós fekvőfelülettel.

Szövet – textilbőr kombinált!

85 cm

160 cm

43 cm

225 cm



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

daenerys    „U” SAROKÜLŐ

1

2

3



i

„U” SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 175 × 175 × 325 cm
fekvőfelület: 125 × 264 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 78 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 szürke

175 cm175 cm

72 cm

325 cm

daenerys     „U” SAROKÜLŐ

Szövetes sarok, fekvőfelületén dísztűzésekkel és modern kialakítással. Hullámrugós ülőfelülettel.

Automata kiemelőmechanikával!

42 cm
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SAROKÜLŐK

méretek (sarokülő)

külső méret: 177 × 235 cm
fekvőfelület: 135 × 185 cm
ülőmagasság: 39 cm
beülőmélység: 58 cm
háttámlamagasság: 78 cm

méretek (fotel)

külső méret: 97 × 113 cm
ülőmagasság: 39 cm
háttámlamagasság: 78 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

A szürke - szürke
B barna - barna
C mustár - bézs
D fekete - szürke

dakar    SAROKÜLŐ

Fiatalos külső, hullámrugós kivitel, különleges steppelt textilbőr 
kidolgozással. Állítható fejtámlákkal, ülőfelületen szövetes 
kárpitozással.

A sarokülőhöz fotel is rendelhető!

235 cm177 cm

39 cm

78 cm



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

dallas   SAROKÜLŐ
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 242 × 144 cm
fekvőfelület: 165 × 114 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 73 cm
háttámlamagasság: 73 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
univerzális

szövetek, színek

1 fehér - sötét szürke
2 fekete - világos szürke

dallas  SAROKÜLŐ

Szivacsos sarokülő, díszpárnákkal a karfán.

242 cm

144 cm

73 cm

40 cm
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dallas   ”U” SAROKÜLŐ

2

1



i

SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 310 × 144 cm
fekvőfelület: 264 × 114 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 73 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 fehér - sötét szürke
2 fekete - világos szürke

dallas  ”U” SAROKÜLŐ

„U” alakú sarokülő szivacsos kivitelben, díszpárnákkal a karfán.

310 cm

144 cm

72 cm

40 cm
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SAROKÜLŐK

dario    SAROKÜLŐ

Automata kiemelős, szövetes, hullámrugós sarokülő.

Egyik oldala tárolásra is alkalmas fa kiegészítővel!

261 cm

168 cm

65 cm

41 cm

méretek

külső méret: 168 × 261 cm
fekvőfelület: 130 × 200 cm
ülőmagasság: 41 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 65 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 szürke
2 középbarna
3 sötétbarna
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„U” SAROKÜLŐK

138 cm
307 cm

73 cm

38 cm

138 cm

méretek

külső méret: 138 × 307 × 138 cm
fekvőfelület: 115 × 263 cm
ülőmagasság: 38 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 70 cm
háttámlamagasság: 73 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 bézs - barna
2 barna - barna
3 fekete - sötétszürke

davos     „U” SAROKÜLŐ

Igazán trendi, szövet – textilbőr kombinációval készült „U” alakú sarokülő. Automata 
kiemelőmechanika teszei könnyebbé az ággyá alakíthatóságát.

Hullámrugós kivitelben forgalmazzuk!
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SAROKÜLŐK

diana    SAROKÜLŐ + FOTEL

méretek (sarokülő)

külső méret: 166 × 238 cm
fekvőfelület: 125 × 197 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 47 cm
beülőmélység: 64 cm
háttámlamagasság: 72 cm

méretek (fotel)

külső méret: 73 × 92 cm
ülőmagasság: 42 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 barna - bézs
2 barna - világosbarna
3 fekete - bézs

Modern formája teszi különlegessé ezt a sarokülőt.
Szövetes huzattal, ágyazható résszel.

A sarokhoz fotel is rendelhető!

238 cm

42 cm

72 cm

72 cm

92 cm

166 cm

73 cm
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SAROKÜLŐK

díva    SAROKÜLŐ

245 cm

méretek

külső méret: 245 × 340 cm
ülőmagasság: 48 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
fixes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

barna textilbőr - bézs szövet

48 cm

Klasszikus stílusú, fixes sarokülő, bármely nappali igényes berendezése lehet.
Csak a képen látható színösszeállításban rendelhető!

Jobbos – balos kivitelben készül!

340 cm

80 cm



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

etro    SAROKÜLŐ

2

1

3 4



i

SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 219 × 150 cm 
fekvőfelület: 120 × 204 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 85 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
univerzális
automata kiemelő mechanika

szövetek, színek

1 szürke
2 grafit
3 bézs
4 drapp

etro   SAROKÜLŐ

Univerzális sarokülő szövetes kárpitozással.
A sarokhoz rendelhető puff és fotel is!

219 cm

150 cm

45 cm

85 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 65 × 54 cm 
ülőmagasság: 39 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 grafit
3 bézs
4 drapp

etro   PUFF

Hullámrugós puffunk, kiegészítője lehet az Etro sarokülőnek.
Többféle színösszeállításban készül!

65 cm

54 cm

39 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 66 × 74 cm 
ülőmagasság: 41 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
fixes

szövetek, színek

1 szürke
2 grafit
3 bézs
4 drapp

etro   FOTEL

Etro sarokülőnk kiváló kiegészítője lehet.
Fotelünk több színben is rendelhető.

74 cm 66 cm

41 cm

76 cm
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SAROKÜLŐK

fan    SAROKÜLŐ

165 cm

méretek

külső méret: 165 × 285 cm
fekvőfelület: 140 × 222 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 72 cm
háttámlamagasság: 82 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 sötétbarna - világosbarna
2 fehér - sötétszürke
3 sötétbarna - drapp
4 sötétszürke - világosszürke

44 cm

Ha jó minőséget szeretne, ez a megfelelő választás.
Fiatalos külső, hullámrugós kivitel.

Szövet - textilbőr kárpitozással készül.

285 cm

82 cm
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SAROKÜLŐK

fandy    SAROKÜLŐ FIX + PUFF

méretek (sarokülő)

külső méret: 150 × 219 cm
fekvőfelület: 133 × 199 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 45 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 64 cm

méretek (puff)

külső méret: 67 × 136 cm
magasság: 44 cm

főbb jellemzők

szövet
ágyneműtartós (csak a puff)
fixes
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 középszürke
2 sötétszürke
3 barna
4 fekete

Szövet borítású, fixes sarok, mely puffal ágyazódik.
A sarok és a puff dísztűzéssel rendelkezik.
Az ágyneműtartó a puffrészben található.

Az elemek külön is rendelhetők!

219 cm

150 cm

64 cm 44 cm

44 cm

67 cm

136 cm
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SAROKÜLŐK

fero    SAROKÜLŐ

Modern, bonell rugós sarokülő.
Kedvelt forma és színek, univerzális kivitelben.

Legnépszerűbb termékünk!

45 cm

75 cm

235 cm

140 cm

méretek

külső méret: 140 × 235 cm
fekvőfelület: 145 × 197 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 53 cm
beülőmélység: 73 cm
háttámlamagasság: 75 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - fekete
2 fekete - sötétszürke
3 bézs - barna
4 piros - fekete
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 210 × 266 cm
fekvőfelület: 130 × 213 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet
ágyazható
ágyneműtartó
magasfekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

       fanny terra   (Főkép)
       fanny zöld
       fanny barna

filip    SAROKÜLŐ

210 cm

44 cm

Különleges szövetes kombináció, ha a klasszikus formát kedveli.

A sarokhoz fotel is rendelhető!

266 cm

95 cm
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SAROKÜLŐK

Fiatalos külső, bonell rugós sarok garnitúra, szövetes kárpitozással, ülőfelületen díszvarrásokkal, 
oldalán üveges rész, mely tárolásra is alkalmas.

Állítható fejtámlával.

fiona     SAROKÜLŐ

163 cm

248 cm

43 cm

86 cm

méretek

külső méret: 163 × 248 cm
fekvőfelület: 120 × 200 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 86 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

A világosbarna
B szürke
C sötétbarna
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SAROKÜLŐK

Fiatalos külső, bonell rugós sarok garnitúra, puha tapintású textilbőr kárpitozással, ülőfelületen 
díszvarrás, oldalán üveges rész, mely tárolásra is alkamas.

Állítható fejtámlával.

fiona    SAROKÜLŐ

163 cm

248 cm

43 cm
86 cm

méretek

külső méret: 163 × 248 cm
fekvőfelület: 120 × 200 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 86 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
textilbőr
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 fekete
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 237 × 154 cm 
fekvőfelület: 120 × 204 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 71 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
univerzális

szövetek, színek

1 sötétszürke
2 világosszürke
3 barna
4 kék

fray   SAROKÜLŐ

Szövetes sarokülő, univerzális megoldással, hullám rugós  
fekvőfelülettel.

237 cm

154 cm

47 cm

71 cm
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„U” SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 310 × 154 × 154 cm 
fekvőfelület: 120 × 277 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 71 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 sötétszürke
2 világosszürke
3 kék
4 barna

fray     „U” SAROKÜLŐ

Szövetes „U” alakú sarokülő szövetes megoldással. Karján zsebbel, 
mely tárolásra alkalmas.

Modern formákat kedvelő vásárlóinknak ajánljuk!

310 cm

154 cm 154 cm

47 cm

71 cm
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„U” SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 315 × 370 cm
háttámlamagasság: 57 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
fixes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 barna
2 bézs
3 grafitszürke
4 homok

315 cm
370 cm

gabon     „U” SAROKÜLŐ

Nagy mérete miatt tágas nappaliba ajánljuk. Szövetes változatban készül, fixes kivitelben.

Hullámrugós ülőfelülettel.
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SAROKÜLŐK

justyna    SAROKÜLŐ

Igazán modern, minimál stílusú bonell rugós sarokgarnitúra

A karfa egyik oldalán polcos résszel!

137 cm

239 cm

47 cm
72 cm

méretek

külső méret: 137 × 239 cm
fekvőfelület: 122 × 198 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

A barna - bézs
B bézs - barna
C sötétszürke - világosszürke
D fekete - piros
E barna - barna
F grafit - szürke
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 196 × 265 cm
fekvőfelület: 120 × 190 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyaztható
ágyneműtartós

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna
4 fekete

196 cm

265 cm

44 cm

90 cm

kenzo    SAROKÜLŐ

Klasszikus formájú sarokülő, szivacsos kivitelben, textilbőr kárpitozással. 
Egyedisége a díszvarrásokban rejlik.

A sarokhoz fotel is rendelhető!
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 202 × 347 × 165 cm
fekvőfelület: 130 × 292 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 48 cm
beülőmélység: 63 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
magas fekhelyes
automata kiemelő mechanika
képpel azonos, vagy ellentétes 
állásban

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 barna - drapp
3 fekete - szürke

lemon  ”U” SAROKÜLŐ

Nagy nappaliba ajánlott, szövet-textilbőr kombinált „U” alakú sarok, 
hullámrugós kivitelben.

347 cm

202 cm

76 cm

40 cm
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„U” SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 185 × 185 × 234 cm
fekvőfelület: 133 × 202 cm
ülőmagasság: 39 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 87 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 barna
2 világosszürke
3 sötétszürke
4 fekete

london     „U” SAROKÜLŐ

Univerzális „U” alakú sarokülő. Ülőfelületén tűzéssel és díszvarrással. 
Ágyneműtartós, szövetes huzattal.

Modern formákat kedvelő vásárlóinknak ajánljuk!

156 cm

320 cm

77 cm

46 cm

217 cm
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„U” SAROKÜLŐK

189 cm

328 cm

74 cm 40 cm

189 cm

méretek

külső méret: 328 × 189 × 189 cm
fekvőfelület: 124 × 284 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 57 cm
beülőmélység: 81 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - sötétszürke
2 capuccino - barna
3 barna - barna
4 fekete - szürke

loras     „U” SAROKÜLŐ

Minőség és elegancia. Bonell rugós sarokülő, textilbőr és zsákszövet 
kombinációval készül.

Dísztűzéses  ülőfelülettel!
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 226 × 143 cm
fekvőfelület: 198 × 114 cm
ülőmagasság: 39 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 71 cm
háttámlamagasság: 70 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 szürke - okker
2 szürke - türkiz
3 szürke - rózsaszín

louton SAROKÜLŐ

Szövetes kis sarok, egyedien ívelt karfával, szivacsos kivitelben.

226 cm

143 cm

70 cm

39 cm
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SAROKÜLŐK

malibu    SAROKÜLŐ

230 cm

méretek

külső méret: 230 × 325 cm
ülőmagasság: 48 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 75 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
fixes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

bézs textilbőr - drapp szövetkombináció

48 cm

A Malibu sarok igazán modern megjelenésű bútor, mely tökéletes berendezése 
nappalijának. Csak a képen látható színösszeállításban rendelhető!

Fixes kivitelben készül!

325 cm

75 cm
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SAROKÜLŐK

mara    SAROKÜLŐ

230 cm

méretek

külső méret: 140 × 230 cm
fekvőfelület: 142 × 200 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 73 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 79 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fekete - szürke
2 barna - terra
3 fehér - szürke
4 barna - barna

79 cm

Kedvelt sarokülőnk, ívelt egyedi kar kidolgozással, steppelt bőr és szövetkombinációval 
teszi különlegessé otthonát.

Bonell rugós kivitel!

140 cm

45 cm
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SAROKÜLŐK

martin    SAROKÜLŐ

Design, modern formatervezés. Hullámrugós kivitelbe, jobbos – balos állásban rendelhető!

Fiatalos külső, szövetes kárpitozás.

260 cm

177 cm

75 cm
38 cm

méretek

külső méret: 260 × 177 cm
fekvőfelület: 130 × 212 cm
ülőmagasság: 38 cm
beülőmélység: 62 cm
háttámlamagasság: 75 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 sötétszürke
2 világosbarna
3 világosszürke
4 sötétbarna
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SAROKÜLŐK

Szögletes formája teszi különlegessé ezt a sarokülőt.
Szövetes huzattal és ágyneműtartóval.

Hullámrugós ülőfelülettel!

177 cm

235 cm

40 cm

76 cm

mini monaco    SAROKÜLŐ

méretek

külső méret: 177 × 235 cm
fekvőfelület: 135 × 185 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

A szürke
B drapp
C barna
D bordó
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 275 × 162 cm
fekvőfelület: 228 × 132 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 45 cm
beülőmélység: 64 cm
háttámlamagasság: 70 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
nem ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelő mechanika
jobbos - balos kivitelben

szövetek, színek

1 barna - drapp
2 fekete - szürke
3 fekete - türkiz

mirella   SAROKÜLŐ

Kényelmes, nagy sarokülő, egyedi díszpárnákkal a karfában.

275 cm

162 cm

70 cm

40 cm
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SAROKÜLŐK

monaco    SAROKÜLŐ

Fiatalos külső, hullámrugós sarokgarnitúra, puha tapintású textilbőr kárpitozással.

178 cm

265 cm

40 cm

76 cm

méretek

külső méret: 178 × 265 cm
fekvőfelület: 135 × 215 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 fekete
3 piros
4 barna
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SAROKÜLŐK

monaco    SAROKÜLŐ

Szögletes formája teszi különlegessé ezt a sarokülőt.
Szövetes huzattal és ágyneműtartóval.

Hullámrugós ülőfelülettel!

177 cm

265 cm

40 cm

76 cm

méretek

külső méret: 177 × 265 cm
fekvőfelület: 135 × 215 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

A grafitszürke
B drapp
C barna
D bordó
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„U” SAROKÜLŐK

305 cm

76 cm

37 cm

243 cm 176 cm

176 cm

305 cm

243 cm

95 cm

238 cm

176 cm

méretek

külső méret I.: 243 × 305 × 176 cm
külső méret II.: 176 × 238 x 95 cm
fekvőfelület I.: 135 × 250 cm
fekvőfelület II.: 135 × 195 cm
ülőmagasság: 37 cm
beülőmélység: 66 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 bézs
2 fekete
3 piros
4 barna

monaco II.      „U” SAROKÜLŐ

Elegáns modern sarokülő, textilbőrős kárpitozással, két féle 
méretben rendelhető!

Ágyazható kivitelben kapható!
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SAROKÜLŐK

monza    SAROKÜLŐ

179 cm

72 cm

40 cm

235 cm

Univerzális, szövetes sarokülő modern formával.

Automata kiemelőmechanikával!

méretek

külső méret: 179 × 235 cm
fekvőfelület: 130 × 202 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 szürke - szürke
2 grafit - kék
3 bézs - szürke
4 barna - barna
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SAROKÜLŐK

nestor    SAROKÜLŐ

205 cm

méretek

külső méret: 205 × 300 cm
fekvőfelület: 130 × 243 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 70 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 barna - barna
2 szürke - szürke
3 barnásszürke - szürke
4 fekete - fekete

42 cm

Ha szereti a modern formatervezést, akkor ezt a sarokülőt válassza.
Ülőfelületén díszvarrással.

Szövet - textilbőr kombinációval, automata kiemelőmechanikával.

300 cm

70 cm
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SAROKÜLŐK

méretek (sarokülő)

külső méret: 182 × 252 cm
fekvőfelület: 132 × 202 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 70 cm

méretek (puff)

külső méret: 28 × 35 cm
magasság: 40 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 fekete - bézs
2 fekete - szürke
3 barna - barna
4 fekete - fekete

nessa    SAROKÜLŐ

Elegáns, modern sarokgarnitúra, különlegessége a karfában 
elhelyezett két darab puff, melyek a vendégeinknek is több 
ülőhelyet biztosítanak.

Teljes szövetkárpitozással!

182 cm

252 cm

44 cm

70 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 196 × 262 cm
fekvőfelület: 123 × 200 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 fekete

196 cm
262 cm

46 cm

80 cm

nevada    SAROKÜLŐ

Szögletes, fiatalos forma, szivacsos kivitelben, textilbőrös kárpitozás, modern nappalija része lehet.
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 233 × 167 cm
fekvőfelület: 165 × 210 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 65 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullám rugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelő mechanika
univerzális

szövetek, színek

1 világos szürke - szürke
2 fekete - világos szürke
3 fekete - türkizkék

nina  SAROKÜLŐ

Színes, fiatalos sarokülő, hullámrugós fekvőfelülettel.

233 cm

167 cm

72 cm

40 cm
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„U” SAROKÜLŐK

218 cm

325 cm

69 cm

159 cm

olga     „U” SAROKÜLŐ

Igazán kedvelt, fixes sarokülőnk. Hullámrugós fekvőfelülettel, 
szövet – textilbőr kombinációval!

Puffal ágyazódik!

méretek (sarokülő)

külső méret: 159 × 325 × 218 cm
fekvőfelület: 140 × 295 cm
ülőmagasság: 37 cm
beülőmélység: 45 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
háttámlamagasság: 69 cm

méretek (puff)

külső méret: 130 × 68 cm
háttámlamagasság: 95 cm
ülőmagasság: 37 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
fixes

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 fekete - szürke
2 fehér - szürke
3 barna - barna
4 fekete - terra
5 barna - sárgásdrapp

37 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 202 × 257 cm
fekvőfelület: 123 × 196 cm
ülőmagasság: 43 cm
mélység: 93 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna

202 cm

90 cm

257 cm

43 cm

oregon    SAROKÜLŐ

Klasszikus formát kedvelő vásárlóinknak ajánljuk ezt a  sarokülőt. 
Textilbőr huzattal, szivacsos kivitelben készül.

A sarokhoz fotel is rendelhető!
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 240 × 142 cm 
fekvőfelület: 195 × 112 cm
ülőmagasság: 38 cm
beülőmélység (párnával): 53 cm
beülőmélység: 71 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 fehér - világos szürke
2 fehér - sötét szürke
3 bézs - sötét szürke
4 fekete - sötét szürke

oxford   SAROKÜLŐ

Kis sarok, több színben, szivacsos kivitelben.
Szövet - textilbőr kombinációban.

240 cm

142 cm

72 cm

38 cm
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SAROKÜLŐK

2 fekete
5 fekete - piros
6 fekete - fehér
7 barna - barna
8 grafitszürke

méretek

külső méret: 207 × 207 cm
ülőmagasság: 50 cm
beülőmélység: 55 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
fixes

szövetek, színek

207 cm207 cm

95 cm

50 cm

paloma    SAROKÜLŐ

Igazán modern, egyedi stílusú, hullámrugós, fixes sarokülő.
Az egyforma oldalnak köszönhető könyebb elhelyezés nappalijába!
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SAROKÜLŐK

4 sárga
5 kék
6 terra
7 bézs

Klasszikus, szövetes, ágyazható, ágyneműtartós, ágyazható, fabetétes garnitúra.

Bonell rugós kivitelben készül!

méretek

külső méret: 170 × 245 cm
fekvőfelület: 125 × 190 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

170 cm

95 cm

245 cm

46 cm

piotr    SAROKÜLŐ
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SAROKÜLŐK

Ágyneműtartós, szövetes sarok, klasszikus forma, egykaros kivitelezés.

Fabetét díszítéssel!

méretek

külső méret: 176 × 245 cm
fekvőfelület: 125 × 190 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 46 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

176 cm

95 cm

245 cm

46 cm

przemek    SAROKÜLŐ

magas fekhelyes

4 sárga
5 kék
6 terra
7 bézs
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SAROKÜLŐK

rafi    SAROKÜLŐ

140 cm

méretek

külső méret: 140 × 230 cm
fekvőfelület: 142 × 200 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 54 cm
beülőmélység: 76 cm
háttámlamagasság: 76 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 barna - bézs
3 fekete - szürke
4 bézs - barna

45 cm

Univerzális sarok, steppelt bőr és szövetkombinációval, mely különlegessé teszi otthonát.

Fa hatású díszítéssel a karján és az oldalán!

230 cm

76 cm
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„U” SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 319 × 216 × 157 cm
fekvőfelület: 118 × 258 cm
ülőmagasság: 39 cm
beülőmélység (párnával): 42 cm
beülőmélység: 72 cm
háttámlamagasság: 77 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 barna - világosbarna
3 fekete - világosszürke

157 cm

319 cm

77 cm

39 cm

rikon     „U” SAROKÜLŐ

Modern kialakítású sarokülő, hullámrugós kivitelben. Rendelhető képpel azonos 
vagy elléntétes állásban.

Automata kiemelőmechanikával!

216 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 299 × 177 cm 
fekvőfelület: 250 × 123 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelő mechanika
univerzális

szövetek, színek

1 kapucsinó - fekete
2 kapucsinó - szürke
3 fekete - szürke

rita   SAROKÜLŐ

Fiatalos sarokülő, behúzott ülőfelülettel.

299 cm

177 cm

74 cm

40 cm
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„U” SAROKÜLŐK

156 cm

350 cm

78 cm

40 cm

156 cm

méretek

külső méret: 350 × 156 × 156 cm
fekvőfelület: 117 × 305 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 48 cm
beülőmélység: 70 cm
háttámlamagasság: 78 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 barna - barnásszürke
3 fekete - szürke

rob     „U” SAROKÜLŐ

Design, szögletes forma, hullámrugós kivitel, minden modern nap-
pali dísze lehet.

Szövetes ülőfelülettel készül!



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

rodriges    SAROKÜLŐ

1

2 3 4



i

SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 156 × 233 cm
fekvőfelület: 144 × 203 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 88 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 szürke
2 bordó
3 drapp
4 barna

Minimál stílusú, hullámrugós, szövetes sarokülő. Díszvarrattal és az ülő felületén tűzéssel.

Nagy párnák teszik kényelmesebbé a pihenést.

rodriges    SAROKÜLŐ

233 cm

156 cm

88 cm

42 cm
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„U” SAROKÜLŐK

184 cm
353 cm

72 cm

43 cm

184 cm

méretek

külső méret: 353 × 184 × 184 cm
fekvőfelület: 125 × 290 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység (párnával): 53 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 vanília - barna
3 barna - barna

sansa     „U” SAROKÜLŐ

Modern kialakítású sarokülő, az ívelt karoknak köszönhetően egyedi 
formatervezés. Kedvelt textilbőr és szövet kombinációval.

Hullámrugós kivitelben!
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 273 × 158 cm 
fekvőfelület: 128 × 220 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális

szövetek, színek

1 világosbarna - barna
2 sötétbarna - barna
3 fekete - világos szürke
4 fehér - sötétszürke

scenario   SAROKÜLŐ

Gyönyörű formatervezés, modern kar megoldással. 
Szöveg-textilbőr kombinált sarokülő, karjában puffal, mely több helyet 
biztosít vendégeinket!

Bútorunk mindkettő eleme ágyneműtartóval rendelkezik!

273 cm

158 cm

72 cm

45 cm
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SAROKÜLŐK

spirit    SAROKÜLŐ

170 cm

méretek

külső méret: 170 × 248 cm
fekvőfelület: 122 × 187 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 58 cm
háttámlamagasság: 83 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs - bézs
2 barna - világosbarna
3 barna - sötétbarna
4 fekete - szürke

44 cm

Kényelmes, modern vonalvezetésű, bonell rugós sarokülő.
Szövet - textilbőr kombinációval.
Steppelt ülőfelület és háttámla.

A sarokülőhöz fotel is rendelhető!

248 cm

83 cm
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SAROKÜLŐK

sonia    SAROKÜLŐ

Kedvelt termékünk! Igazán modern, minimál stílusú, 
hullámrugós, fixes sarokgarnitúra.

Puffal ágyazódik!

100 cm97 cm

67 cm

207 cm200 cm

méretek (sarokülő)

külső méret: 200 × 207 cm
fekvőfelület: 173 × 180 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 61 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 67 cm

méretek (puff)

külső méret: 97 × 100 cm
magasság: 40 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombináció
fixes
magas fekhelyes

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 fekete - szürke
2 fehér - szürke
3 barna - barna

40 cm

40 cm
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 245 × 150 cm
fekvőfelület: 110 × 202 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 65 cm
beülőmélység: 69 cm
háttámlamagasság: 70 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
univerzális
automata kiemeló mechanika

szövetek, színek

1 fehér - világos szürke
2 fehér - sötét szürke
3 fekete - világos szürke

stella  SAROKÜLŐ

Szivacsos, automata kiemelős sarokülő, behúzott párnákkal és  
ülőfelülettel.

245 cm

150 cm

70 cm

40 cm
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„U” SAROKÜLŐK

199 cm

322 cm

72 cm

40 cm

189 cm

méretek

külső méret: 322 × 189 × 199 cm
fekvőfelület: 125 × 285 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 63 cm
beülőmélység: 82 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 fehér - sötétszürke
2 capuccino - világosbarna
3 barna - barna
4 fekete - szürke

tarly     „U” SAROKÜLŐ

Bonell rugós zsákszövet – textilbőr kombinációs kivitel.
Kényelem és minőség egyben.

Képpel azonos vagy ellentétes állásban rendelhető!
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SAROKÜLŐK

méretek

külső méret: 270 × 173 cm
fekvőfelület: 234 × 124 cm
ülőmagasság: 40 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 70 cm

főbb jellemzők

hullám rugós
szövet - textilbőr kombinált
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
univerzális
automata kiemeló mechanika

szövetek, színek

1 fehér - zöld
2 fekete - okker
3 fekete - szürke

tokio  SAROKÜLŐ

Hullámrugós sarokülő steppelt ülőfelülettel, fiatalos színekben.

270 cm

173 cm

70 cm

40 cm
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SAROKÜLŐK

tornado    SAROKÜLŐ

Modern, letisztult forma és színek jellemzik ezt a sarokülőt.
Szövetes kivitelben, hullámrugós felépítéssel.

Jobbos – balos kivitelben rendelhető!

65 cm

42 cm

195 cm
290 cm

méretek

külső méret: 195 × 290 cm
fekvőfelület: 150 × 250 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 80 cm
háttámlamagasság: 65 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 homok
2 világosszürke
3 sötétszürke
4 sötétbarna
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SAROKÜLŐK

tyrion    SAROKÜLŐ

177 cm

méretek

külső méret: 177 × 270 cm
fekvőfelület: 127 × 204 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység (párnával): 60 cm
beülőmélység: 82 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyaztható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 vanília - barna
3 barna - barna

43 cm

Modern formája teszi egyedivé ezt a sarokülőt.
Hullámrugós, automata kiemelőmechanikával.

Jobbos – balos állásban rendelhető!

270 cm

74 cm
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„U” SAROKÜLŐK

216 cm

320 cm

77 cm

38 cm

157 cm

méretek

külső méret: 320 × 216 × 157 cm
fekvőfelület: 118 × 290 cm
ülőmagasság: 38 cm
beülőmélység (párnával): 46 cm
beülőmélység: 69 cm
háttámlamagasság: 77 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet – textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magasfekhelyes
automata kiemelőmechanika

rendelhető

képpel azonos állású
képpel ellentétes állású

szövetek, színek

1 fehér - sötétszürke
2 barna - barna
3 fekete - szürke

varys     „U” SAROKÜLŐ

Minőség és elegancia. Bonell rugós sarokülő, textilbőr és zsákszövet 
kombinációval készül.
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SAROKÜLŐK

méretek (sarokülő)

külső méret: 215 × 265 cm
fekvőfelület: 118 × 200 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (fotel)

külső méret: 90 × 100 cm
háttámlamagasság: 95 cm
ülőmagasság: 45 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyazható
magas fekhelyes

rendelhető

jobbos – balos állásban

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 fekete

265 cm

45 cm

215 cm

95 cm

vertigo    SAROKÜLŐ

Klasszikus stílusú, hullámrugós, ágyazható, textilbőr sarokülő, mely 
otthona kényelmét szolgálja.

A sarokhoz fotel is rendelhető!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

ádám 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 93 × 90 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 146 × 90 cm
fekvőfelület: 109 × 184 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm 
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 177 × 90 cm
fekvőfelület: 140 × 185 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

föbb jellemzök

szivacsos
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

42 cm

90 cm

93 cm146 cm

177 cm

100 cm

Szövetes garnitúránk, különleges színkombináció-
val, fabetétes megoldással, szivacsos ülőfelülettel!

3-as elem ágyazható!
2-es elem is ágyazható!

1

2

3

terra
barna
zöld
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ÜLŐGARNITÚRÁK

alíz 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 100 × 90 cm
háttámlamagasság: 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 52 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 145 × 90 cm
fekvőfelület: 96 × 186 cm
háttámlamagasság: 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 52 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 185 × 90 cm
fekvőfelület: 136 × 180 cm
háttámlamagasság: 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 52 cm

föbb jellemzök

szivacsos
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

95 cm

90 cm

145 cm100 cm

43 cm

185 cm

Szövetes, szivacsos garnitúra,  vegyes színekben 
raktárkészletről.

3-as elem ágyazható!
2-es elem is ágyazható!
Jelenelg készleten lévő színekről a raktárosaink 
felvilágosítást adnak!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 105 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
háttámlamagasság: 102 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 170 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
háttámlamagasság: 102 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 195 × 90 cm
fekvőfelület: 195 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
háttámlamagasság: 102 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna
4 fekete

amélia 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

45 cm

102 cm

170 cm
105 cm

195 cm

90 cm

Klasszikus fazonú garnitúra. Textilbőr kárpitozással, ráncolt 
megoldással. Hullámrugós kivitel, különleges fabetét formával.

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

anabel 3+2+P    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (puff)

külső méret: 91 × 48 cm
ülőmagasság: 42 cm

méretek (fotel)

külső méret: 94 × 86 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 56 cm
beülőmélység: 78 cm
háttámlamagasság: 72 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 236 × 96 cm
fekvőfelület: 200 × 145 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 56 cm
beülőmélység: 78 cm
háttámlamagasság: 72 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 drapp
2 szürke
3 grafit
4 barna

Design stílus, szögletes forma, hullámos kivitel! 
A garnitúra elemei külön is rendelhetők!

A kanapé ágyazható megoldással készül!

42 cm72 cm

91 cm
86 cm

236 cm

94 cm

48 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 113 × 90 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 53 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 153 × 90 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 53 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 194 × 90 cm
fekvőfelület: 143 × 186 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 53 cm

főbb jellemzők

extra rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

andorra 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

44 cm

105 cm

113 cm

153 cm

194 cm

90 cm

Minőség és elegancia! Extra rugós kivitelben, textilbőr kárpitozással. 
Magas háttámlák teszik még egyedibbé ezt a garnitúrát.
Funkciós dönthető fotel a nyugodtabb pihenésért.

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!

1

2

3

4

bézs
bordó
barna
fekete
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beniamin   ÜLŐGARNITÚRA
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 98 × 92 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 164 × 92 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 221 × 98  cm
fekvőfelület: 200 x 140 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

hullám rugós
szövet - textilbőr kombináció
szövet
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes

szövetek, színek

1 szürke
2 bézs
3 zöld
4 türkizkék
5 világos barna
6 sötét szürke
7 sötét barna

164 cm

44 cm

44 cm

98 cm

90 cm

beniamin    ÜLŐGARNITÚRA

92 cm

98 cm

44 cm

90 cm

221 cm

90 cm

92 cm

Szövetes garnitúránk több féle összeállításban is 
készül! Külön is rendelhető minden elem!

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 98 × 97 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 55 cm
háttámlamagasság: 92 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 97 cm
fekvőfelület: 190 × 100 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 55 cm
háttámlamagasság: 92 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 190 × 97 cm
fekvőfelület: 190 × 140 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 55 cm
háttámlamagasság: 92 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna
4 fekete

berlin 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

42 cm

92 cm

150 cm98 cm
190 cm

97 cm

Textilbőrös kivitel, sokféle lehetőséggel.
Rendelhető rugós és szivacsos változatban!

A 3-as elem ágyazható! 2-es elem kérhető 
ágyazható, és ágyneműtartós megoldással is!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

black 3+1+P    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (puff)

külső méret: 91 × 48 cm
ülőmagasság: 41 cm

méretek (fotel)

külső méret: 94 × 86 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység (párnával): 56 cm
beülőmélység: 79 cm
háttámlamagasság: 88 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 236 × 96 cm
fekvőfelület: 200 × 140 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység (párnával): 56 cm
beülőmélység: 79 cm
háttámlamagasság: 88 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fekete
2 barna
3 fehér
4 bézs
5 cappuccino

Elegáns megjelenés, modern formatervezés, 
ülőfelületén design díszvarrásokkal.
A garnitúra részei külön is rendelhetők!

A 3-as elem ágyazható!

48 cm

43 cm

94 cm86 cm

236 cm

88 cm

41 cm

91 cm

96 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 91 × 96 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 98 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 143 × 96 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 98 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 180 × 96 cm
fekvőfelület: 192 × 142 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 98 cm

  

főbb jellemzők

szivacsos
szövetes
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 homok - barna mintás
2 világosszürke - barna mintás
3 sötétszürke - szürke mintás

california 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

91 cm

96 cm

180 cm

98 cm

143 cm

42 cm

Hagyományos forma, modern szövetes huzat, 
fabetétes kivitel!

3-as elem ágyazható,
2-es elem ágyneműtartós!



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

columbia 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

2

31



i

ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 102 × 100 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 63 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 85 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 140 × 100 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 63 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 85 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 235 × 100 cm
fekvőfelület: 190 × 150 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 63 cm
beülőmélység: 83 cm
háttámlamagasság: 85 cm

főbb jellemzők

extra rugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - barna
2 fekete - barna
3 fekete - szürke

columbia 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Textilbőr - szövet kombinációval készült garnitúra, karokon díszvarrásos 
megoldással. Extrarugós kivitelben. Az elemek külön is rendelhetők.

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!

85 cm

140 cm

45 cm
85 cm

85 cm

100 cm

45 cm

45 cm

235 cm

102 cm

100 cm

100 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

cora 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 97 × 92 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 55 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 137 × 97 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 55 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 197 × 97 cm
fekvőfelület: 150 × 190 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 55 cm

föbb jellemzök

szivacsos
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

90 cm

43 cm

97 cm137 cm 197 cm

92 cm

Színes szövetek, hagyományos szivacsos kivitel!

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!

1

2

3

4

bézs
barna
terra
zöld
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ÜLŐGARNITÚRÁK

doris 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 100 × 92 cm
háttámlamagasság: 91 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 92 cm
háttámlamagasság: 91 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 188 × 92 cm
fekvőfelület: 183 × 140 cm
háttámlamagasság: 91 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna

100 cm

91 cm

150 cm

188 cm

92 cm

Bonell rugós, textilbőrös garnitúra, karfákban és az előlapon 
fabetétes megoldással!

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

evelin 3+2+1    SZÖVETES ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 102 × 100 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 150 × 100 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 185 × 100 cm
fekvőfelület: 140 × 180 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

föbb jellemzök

bonell rugós
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

100 cm

100 cm

102 cm

150 cm 185 cm

47 cm

Bonell rugós, ágyazható, szövetes garnitúra, ülőfelületén 
és háttámlán mintás szövettel.

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!

A

B

C

homok
világos szürke
sötét szürke
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 102 × 100 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 100 cm
ülőmagasság: 47 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 185 × 100 cm
fekvőfelület: 182 × 140 cm
ülőmagasság: 57 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 100 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna

evelin 3+2+1    TEXTILBŐRÖS ÜLŐGARNITÚRA

100 cm

100 cm

102 cm

150 cm 185 cm

47 cm

Legkedveltebb textilbőrös garnitúránk, bonell rugós. Díszvarrások 
teszik egyedivé, ülőfelületén és háttámláján fabetétes változatban 
készül!

3-es elem ágyazható!

2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 94 × 91 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 154 × 91 × cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 230 × 91  cm
fekvőfelület: 190 × 140 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - fekete
2 fekete - szürke
3 bézs - barna
4 piros - fekete

230 cm

44 cm

94 cm

74 cm

fero 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

91 cm

154 cm

44 cm
74 cm

91 cm

74 cm

91 cm

44 cm

Legkedveltebb garnitúránk, bonell rugós kivitelben, 
vásznas szövet - textilbőr kombinációval. 

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 95 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 146 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 190 × 90 cm
fekvőfelület: 190 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 95 cm

  

főbb jellemzők

szivacsos
szövetes
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 fanni terra
2 fanni zöld
3 fanni barna

filip 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

146 cm

95 cm

95 cm

45 cm

190 cm

90 cm

Legkedveltebb garnitúránk, különleges szövet-
kombinációs megoldással! Szivacsos kivitelben!

3-as elem ágyazható,
2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

fókusz 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 98 × 98 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 86 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 146 × 104 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 86 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 193 × 104 cm
fekvőfelület: 192 × 140 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 86 cm

föbb jellemzök

bonell rugós
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

86 cm

104 cm

98 cm146 cm 193 cm

43 cm

Bőr hatású , szövetes garnitúra,  bonell rugós kivi-
telben, karokon fabetétes megoldással.

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!

1

2

világosbézs
középbarna
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 80 × 85 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 135 × 85 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 185 × 85 cm
fekvőfelület: 185 × 152 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szivacsos
szövetes
ágyazható
ágyneműtartós

frida 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

135 cm

85 cm

80 cm

100 cm

185 cm

43 cm

bézs
terra
barna

1

2

3

Szövetes garnitúránk rugós és szivacsos változatban is készül. 

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 110 × 95 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 110 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 160 × 95 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 110 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 215 × 95 cm
fekvőfelület: 190 × 160 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 110 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna

grande    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Kényelmes, elegáns darnitúráink egyike.  Textilbőrös kivitelben, 
ülőfelületen díszvarrással és a háttámlán tűzésekkel. 

3-as elem ágyazható, bonell rugós
2-es elem ágyneműtartós, hullámrugós!

46 cm

110 cm

160 cm 215 cm

95 cm

110 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 92 × 85 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 84 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 220 × 85 cm
fekvőfelület: 180 × 120 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 54 cm
háttámlamagasság: 84 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció 
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 bézs - barna
2 barna - barna
3 fekete - barna

Modern szín és fazon. Bonell rugós, szövet - textilbőr kombináció!

A garnitúra csak 3+1+1 változatban rendelhető!

92 cm
235 cm

84 cm

85 cm

hanka 3+1+1    ÜLŐGARNITÚRA

45 cm
84 cm

85 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

izabell 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 103 × 90 cm
ülőmagasság: 44 cm
háttámlamagasság: 82 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 145 × 90 cm
ülőmagasság: 44 cm
háttámlamagasság: 82 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 200 × 90 cm
fekvőfelület: 193 × 155 cm
ülőmagasság: 44 cm
háttámlamagasság: 82 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombináció
3-as elem ágyazható
2-es elem ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs - homok
2 barna - barna
3 fekete - fekete

44 cm

82 cm

103 cm145 cm 200 cm

90 cm

Szivacsos, szövet-textilbőr garnitúra.

Az elemek külön is rendelhetőek!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 96 × 90 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 96 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 155 × 90 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 96 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 184 × 90 cm
fekvőfelület: 185 × 140 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 96 cm

  
főbb jellemzők

szivacsos
szövetes
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

karol 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

42 cm

100 cm

96 cm155 cm

184 cm

90 cm

Klasszikus formát kedvelőinknek ajánljuk 
szövetes garnitúránkat! Szivacsos kivitelben, 
fabetétes díszítéssel!

3-as elem ágyazható,
2-es elem is ágyazható!

4

5

6

7

sárga
kék
terra
bézs



i

R
A

K
TÁ

R
KÉSZLET

kenzó 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

2

1 3



i

ÜLŐGARNITÚRÁK

kenzó 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 92 × 97 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 137 × 97 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 197 × 97 cm
fekvőfelület: 190 × 150 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna
4 fekete

44 cm

90 cm

137 cm92 cm

197 cm

97 cm

Klasszikus forma textilbőr huzattal, fabetétes kivitelben. 
Háttámla és ülőfelület díszvarrásos kivitelben.

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 84 × 94 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 145 × 94 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 220 × 94 cm
fekvőfelület: 190 × 138 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fekete - szürke
2 barna - terra
3 fehér - szürke
4 barna - barna

Elegáns megjelenés, zsákszövet - textilbőr kombináció. Ívelt 
karok és a steppelt textilbőr teszi különlegessé garnitúránkat.

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!

94 cm

84 cm

74 cm

44 cm

mara 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

44 cm

94 cm

44 cm

220 cm

74 cm

145 cm

94 cm

74 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 104 × 94 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 63 cm
háttámlamagasság: 103 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 94 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 63 cm
háttámlamagasság: 103 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 210 × 94 cm
fekvőfelület: 190 × 160 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 63 cm
háttámlamagasság: 103 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 barna
4 fekete

matador    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Textilbőrös, bonell rugós garnitúra. Elegáns megjelenés és 
kényelem!

3-as elem bonell rugós, ágyazható,
2-es elem hullámrugós, ágyneműtartós!

103 cm

45 cm

104 cm150 cm 210 cm

94 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

mistral 3+1+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 95 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 44 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 205 × 115 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység (párnával): 44 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 100 cm

föbb jellemzök

szövet
ágyazható
ágyneműtartó
magas fekhelyes

szövetek, színek

95 cm

445 cm

115 cm

205 cm

95 cm

Klasszikus szövetes garnitúra . Szivacsos és rugós változatban is rendelető!

A kanapé külön is kérhető!
A fotel csak szivacsos változatban készül!

1

2

3

terra tulipán/üni - éger fabetét 
bordó tulipán/üni - bükk fabetét
barna tulipán/üni - calvados fabetét
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ÜLŐGARNITÚRÁK

monaco 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 114 × 95 cm
ülőmagasság: 37 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 77 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 180 × 95 cm
ülőmagasság: 37 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 77 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 200 × 95 cm
fekvőfelület: 185 × 150 cm
ülőmagasság: 37 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 77 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 fekete
3 piros
4 barna

MInimál stílus, szögletes forma, textilbőrös megoldással, 
hullámrugós kivitel!

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!

37 cm

95 cm 200 cm114 cm

180 cm

77 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

nevada 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 103 × 93 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 145 × 93 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 200 × 93 cm
fekvőfelület: 185 × 150 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 fekete

46 cm

80 cm

145 cm103 cm 200 cm

93 cm

Szögletes forma, modern kivitel, textilbőrös kárpitozás!

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem ágyneműtartós!
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omnia 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 95 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 140 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 192 × 95 cm
fekvőfelület: 185 × 100 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 fekete

100 cm

43 cm

95 cm
140 cm 192 cm

95 cm

Különleges forma, textilbőr kárpitozás!
Rendelhető rugós és szivacsos változatban is.

A 3-as és a 2-es elem is ágyazható!
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 86 × 90 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 82 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 90 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 82 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 180 × 90 cm
fekvőfelület: 182 × 140 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 56 cm
háttámlamagasság: 82 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs - cseresznye fabetét
2 bordó - mahagóni fabetét
3 barna - pácolt tölgy fabetét
4 fekete - pácolt tölgy fabetét

oregon    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Textilbőrös, fabetétes garnitúra. Íves, fabetétes karok teszik 
különlegessé, díszvarrásos háttámlával.

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!

44 cm

82 cm

150 cm86 cm 180 cm

90 cm
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paloma 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 113 × 88 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 164 × 88 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 195 × 88 cm
háttámlamagasság: 95 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
textilbőr
fixes

szövetek, színek

100 cm

88 cm

195 cm
113 cm

164 cm

95 cm

Textilbőrös, hullámrugós garnitúra. 
Egyedi formatervezés.

Fixes változatban készül!

2

5

6

7

8

fekete
fekete - piros
fekete - fehér
barna - bézs
szürke
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paula 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 95 × 100 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 52 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 154 × 100 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 52 cm
háttámlamagasság: 95 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 175 × 100 cm
fekvőfelület: 140 × 180 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 52 cm
háttámlamagasság: 95 cm

föbb jellemzök

szivacsos
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

95 cm

100 cm

95 cm154 cm 175 cm

45 cm

Ágyazható, szövetes garnitúra, mintás ülőfelülettel és 
háttámlával, fabetétes megoldással, szivacsos kivitellel.

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!
a garnitúra elemeire bontva is rendelhető!

1

2

3

szürke - fehér
szürke - barna
szürke - fekete
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 95 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 155 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 180 × 95 cm
fekvőfelület: 190 × 136 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 100 cm

főbb jellemzők

szivacsos
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

bézs
bordó
barna

president    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Bonell rugós, fabetétes garnitúra, textilbőr kárpitozással.

Vegyes színekben raktárkészletről!

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!

95 cm

43 cm

180 cm

155 cm

43 cm

100 cm

100 cm

95 cm

95 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 84 × 94 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 145 × 94 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 220 × 94 cm
fekvőfelület: 190 × 138 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység (párnával): 55 cm
beülőmélység: 75 cm
háttámlamagasság: 74 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós
magas fekhelyes
automata kiemelőmechanika

szövetek, színek

1 fehér - szürke
2 barna - bézs
3 fekete - szürke
4 bézs - barna

Ha modern bútort szeretne, ez a megfelelő választás! Bonell ru-
gós kivitel! Steppelt hatású  textilbőr és szövetes kombinációval! 
Az elemek külön is rendelhetők!

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem fixes!

rafi 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

44 cm
74 cm

145 cm
84 cm

220 cm

94 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 100 × 85 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 135 × 100 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 185 × 100 cm
fekvőfelület: 190 × 140 cm
ülőmagasság: 44 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 90 cm

főbb jellemzők

szivacsos
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs - szafaris szövet
2 barna - szafaris szövet
3 fekete - szafaris szövet

rió 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Ha a safaris szövetet kedveli, akkor Önnek ez a jó választás.
Szivacsos, fabetétes változatban rendelhető garnitúránk.

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem ágyneműtartós!

44 cm
85 cm

102 cm
140 cm

235 cm

100 cm
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robert 3+1+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 65 × 81 cm
háttámlamagasság: 104 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 60 cm

méretek (kanapé)

külső méret: 200 × 94 cm
háttámlamagasság: 94 cm
fekvőfelület: 125 × 200 cm
ülőmagasság: 43 cm
beülőmélység: 60 cm

föbb jellemzök

bonell rugós
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó
magas fekhelyes

szövetek, színek

94 cm

200 cm

104 cm

81 cm

65 cm

94 cm

43 cm

Kedvelt garnitúránk, sokféle színösszeállításban. A kanapé és a 
fotelek külön is rendelhetők!
2 féle szövetes huzattal: 

• 1-10 számú zsenilia szövettel
• 10-20 számú buklés (vastagabb szőnyeg szövetes)

A kanapé kattanós vasalattal fekhelye nyitható!

1

2

3

4

5

6

15

17

20

világosbarna - bézs
sötétbarna -bézs
sötétszürke - világos szürke
fekete - piros
piros - bézs
keki - bézs
barna - bézs
terra - bézs
sötétzöld - világoszöld
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 107 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 85 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 95 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 85 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 205 × 95 cm
fekvőfelület: 190 × 153 cm
ülőmagasság: 43 cm
háttámlamagasság: 85 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció
3-as elem ágyazható
2-es elem ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs - homok
2 barna - barna
3 fekete - fekete

salsa 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

43 cm

85 cm

107 cm150 cm
205 cm

95 cm

Bonell rugós, szövet-textilbőr garnitúra.

Az elemek külön is rendelhetőek!
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méretek (fotel)

külső méret: 105 × 92 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 112 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 145 × 92 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 112 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 200 × 92 cm
fekvőfelület: 198 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 57 cm
háttámlamagasság: 112 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
hullámrugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 sötétbarna
4 fekete

santiago    3+2+1 ÜLŐGARNITÚRA

Kényelmes, elegáns darnitúráink egyike.  Textilbőrös kivitelben, 
ülőfelületen díszvarrással és a háttámlán tűzésekkel. 

3-as elem ágyazható, bonell rugós
2-es elem ágyneműtartós, hullámrugós!

45 cm

112 cm

145 cm
200 cm 105 cm

92 cm
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silver 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 92 × 97 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm

méretek (2-as kanapé)

külső méret: 137 × 97 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 197 × 97 cm
fekvőfelület: 150 × 190 cm
háttámlamagasság: 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm

föbb jellemzök

szivacsos
szövet  
ágyazható
ágyneműtartó

szövetek, színek

90 cm

97 cm

92 cm137 cm 197 cm

45 cm

Szivacsos kivitel, vidám színek, szövetes kárpito-
zás, háttámlán egyedi díszvarrás teszi különleges-
sé garnitúránkat!

3-as elem ágyazható!
2-es elem ágyneműtartós!

1

2

3

4

bézs
barna
terra
zöld
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spirit 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 107 × 82 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 92 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 82 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 92 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 203 × 82 cm
fekvőfelület: 183 × 153 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 65 cm
háttámlamagasság: 92 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs - bézs szövet
2 barna - barna szövet
3 barna - sötétbarna szövet
4 fekete - szürke szövet

Minimál stílus, szögletes forma jellemzi. Ülőfelületén és háttámláján 
szövetes kárpitosással.

A 3-as elem ágyazható, a 2-es elem ágyneműtartós!

46 cm

92 cm

107 cm150 cm 203 cm

82 cm
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titán    KANAPÉ ÉS FOTEL

méretek (fotel)

külső méret: 165 × 110 cm
ülőmagasság: 48 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (kanapé)

külső méret: 270 × 110 cm
ülőmagasság: 48 cm
beülőmélység (párnával): 70 cm
beülőmélység: 90 cm
háttámlamagasság: 80 cm

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombináció fixes

szövetek, színek

barna textilbőr - bézs szövet

Igazán mutatós nappali bútor, fixes, hullám rugós ülőfelülettel. A karokon szegecses dísztűzéssel.

A kanapé és fotel külön is rendelhető!

48 cm

80 cm

110 cm
203 cm

82 cm
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tobi 3+1+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 80 × 77 cm
ülő magasság: 46 cm
beülő mélység: 59 cm
háttámlamagasság: 96 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 223 × 95 cm
fekvőfelület: 130 × 192 cm
ülőmagasság: 46 cm
beülőmélység: 59 cm
háttámlamagasság: 100 cm

föbb jellemzök

hullám rugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartó
magas fekhelyes

szövetek, színek

46 cm

102 cm

223 cm
80 cm

96 cm

Szövetes huzat, klasszikus megjelenés. hullámrugós 
kivitel. Idősebb korosztály kedvelt fazonja!

A kanapé „kattanós” vasalattal fekhelyé nyitható!

1

2

3

4

zöld
sötét barna
bordó
világos barna
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vertigo 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

méretek (fotel)

külső méret: 100 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 96 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 150 × 90 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 96 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 190 × 90 cm
fekvőfelület: 190 × 140 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 50 cm
háttámlamagasság: 96 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 barna
3 fekete

90 cm

100 cm
150 cm

190 cm

96 cm

Textilbőrös, bonell rugós kivitel. Az előlapon és háttámlán 
egyedi ráncolt dísztűzésekkel.

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!

45 cm
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 113 × 90 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 153 × 90 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 105 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 194 × 90 cm
fekvőfelület: 143 × 186 cm
háttámlamagasság: 105 cm
ülőmagasság: 45 cm
beülőmélység: 53 cm
háttámlamagasság: 105 cm

főbb jellemzők

extra rugós
textilbőr
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

1 bézs
2 bordó
3 sötétbarna
4 fekete

valencia 3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

45 cm

105 cm

113 cm153 cm 194 cm

90 cm

Minőség és elegancia! Extra rugós kivitelben, textilbőr kárpitozással. 
Magas háttámlák teszik még egyedibbé ezt a garnitúrát.
Funkciós dönthető fotel a nyugodtabb pihenésért.

3-as elem ágyazható, 2-es elem ágyneműtartós!
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méretek (fotel)

külső méret: 95 × 95 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 152 × 95 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 182 × 95 cm
fekvőfelület: 180 × 140 cm
ülőmagasság: 42 cm
beülőmélység: 60 cm
háttámlamagasság: 100 cm

főbb jellemzők

bonell rugós
szövet
ágyazható
ágyneműtartós

szövetek, színek

veronika    3+2+1 ÜLŐGARNITÚRA

Szövetes, bonell rugós garnitúra, virágos, vidám szövettel!  

3-as elem ágyazható,
2-es elem ágyneműtartós!

42 cm

100 cm

95 cm
185 cm

95 cm

152 cm

fehér-virágos
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wénusz    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA
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ÜLŐGARNITÚRÁK

méretek (fotel)

külső méret: 130 × 100 cm
ülőmagasság: 50 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 82 cm
háttámlamagasság: 80 cm

méretek (2-es kanapé)

külső méret: 190 × 100 cm
ülőmagasság: 50 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 82 cm
háttámlamagasság: 80 cm
fix

wénusz    3+2+1    ÜLŐGARNITÚRA

Modern fazon, elegáns stílusú garnitúra, a karokon dísz szege-
csek teszik még egyedivé. A 3-as elem ágygépes szerkezettel 
fekhellyé alakítható. A 2-es elem csak fixes változatban készül. 

A garnitúra elemei külön is rendelhetők!

50 cm

80 cm

190 cm130 cm

245 cm

100 cm

méretek (3-as kanapé)

külső méret: 245 × 100 cm
fekvőfelület: 160 × 185 cm
ülőmagasság: 50 cm
beülőmélység (párnával): 50 cm
beülőmélység: 82 cm
háttámlamagasság: 80 cm
ágyazható

főbb jellemzők

hullámrugós
szövet - textilbőr kombináció
ágyazható
magas fekhelyes

szövetek, színek

barna textilbőr - barna és bézs szövet


