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Elérhető színek 0 ~ ~ 0 (;, (D fi m (i) 

ffi Stella pad Ester 40 puff ~ 
külső méret: 103 x 33,5 cm, ülőmagasság: 41 cm, átmérő: 40 cm, 
beülőmélység: 30,5 cm, teljes magasság 56 cm teljes magasság 46 cm 

Rosalie XS puff 
átmérő: 40 cm, 
teljes magasság 42 cm 

27.200Ft 

0 Victoria II. szófa 

Solano puff 
átmérő: 52 cm, 
teljes magasság: 43 cm 

37.700Ft 

külső méret: 140 x 89 cm, ülőmagasság: 43 cm, 
beülőmélység: 62 cm, teljes magasság: 83 cm 

134.900Ft 



Elérhető színek 0 f) ~ 0 ~ (i} fi {:) fi} 

~ Enzopad 

(il Aveiro II. szófa 

kü lső méret: 84 x 87,S cm, ülőmagasság: 42,S cm, 
beülőmélység S8 cm, teljes magasság 80 cm 

98.900 Ft 

külső méret: 160 x 8S cm, ü lőmagasság: 41 cm, 
beülőmé lység: SS cm, teljes magasság: 7S cm 

160.200Ft 

Aveiro Ill. szófa 0 
külső méret: 220 x 8S cm, ülőmagasság: 41 cm, 
beülőmélység: SS cm, t eljes magasság: 7S cm 

196.800Ft 

f) Odet fotel 
kü lső méret: 70 x 68 cm, ü lőmagasság: 44 cm, 
beü lőmélység: SO cm, teljes magasság: 76 cm 

68.100 Ft 



f) Glamour pad 
külső méret: 124,S x 39 cm, ülőmagasság: SO,S cm, 
beülőmélység: 39 cm, teljes magasság: SO,S cm 

41.900Ft 

Victoria fotel 
külső méret: 73 x 94 cm, ü lőmagasság: 43 cm, 
beü lőmélység 62 cm, teljes magasság: 83 cm 

93.200Ft 

Elérhető színek 0 f) ~ 0 (Ö (D fi fi} fi} 

(D Victoria Ill. szófa 
külső méret: 210 x 89 cm, ülőmagasság: 43 cm, 
beü lőmélység: 62 cm, teljes magasság: 83 cm 

173.300 Ft 

Ester 80 puff e) 
átmérő 80 cm, 
teljes magasság: 46 cm 

43.400Ft 

fi lndigo Ill. szófa 
külső méret: 180 x 86 cm, ülőmagasság: 4S cm, 
beülőmélység: SS cm, teljes magasság: 77 cm 

199.200Ft 



Elérhető színek 0 fJ ~ 0 {;, (il fi {D (!} 

párban 
rende l hető! 

0 Florida fotel 
külső méret: 68 x 64 cm, ülőmagasság: 46 cm, 
beülőmélység: 45 cm, teljes magasság: 86 cm 

55.400Ft 

{D Amsterdam II. szófa 
kü l ső méret: 200 x 75 cm, ülőmagasság: 45 cm, 
beü lőmélység: 55 cm, teljes magasság: 70 cm 

132.200 Ft 

Chatelet puff 
kü lső méret: 110 x 45 cm, 
teljes magasság: 48 cm 

50.100 Ft 

~ Perla puff 
átmérő 35 cm, 
teljes magasság: 42 cm 

22.400Ft 





Elérhető színek 0 fJ ~ 0 ~ (i} fi fi} fi} 

párban 
rendelhető! 

~ Noafotel 
külső méret: 63 x 71 cm, ü lőmogosság: 47 cm, 
beülőmélység: 46 cm, teljes magosság 81,5 cm 

62.300 Ft 

~ Titino Ill. szófa 
kü lső méret: 185 x 80 cm, ü lőmogosság: 44 cm, 
beü lőmélység: 55 cm, teljes magosság: 82 cm 

184.400Ft 

Titino II. szófa 0 
külső méret: 139 x 79 cm, ülőmogosság 44 cm, 
beülőmélység 53 cm, teljes magosság: 82 cm 

142.700 Ft 

Benita puff fi) 
külső méret: 48,5 x 48,5 cm, 

teljes magosság 50 cm 

34.SOOFt 



(il Jay fotel 
külső méret: 75 x 82 cm, ülőmogosság: 45 cm, 
beülőmé lység: 53 cm, teljes magosság: 93 cm 

138.900Ft 

Titino fotel 
külső méret: 97 x 81 cm, ü lőmogosság: 41 cm, 
beü lőmélység 49 cm, teljes magosság: 83 cm 

106.200Ft 

Elérhető színek 0 ~ ~ 0 (;, (il fi m (i) 

0 Bubble puff (90cm) 
külső méret: 90 x 90 cm, 
teljes magosság: 50 cm 

58.100 Ft 

(;, Noa szófa 

~ X Gladka puff 
külső méret: 45 x 45 cm, 
teljes magosság: 47 cm 

51.800 Ft 

külső méret: 131 x 72 cm, ülőmogosság 42 cm, 
beülőmélység: 50 cm, teljes magosság: 80 cm 

108.500Ft 



Elérhető színek 0 f) ~ 0 ~ (i} fi {:) fi} 

0 Europa pad 

0 Liverpool szófa 
külső méret: 245 x 97 cm, ü lőmagasság: 43 cm, 
beülőmélység: 56 cm, teljes magasság: 85 cm 

251.400 Ft 

külső méret: 84 x 87,5 cm, ülőmagasság: 42,5 cm, 
beülőmélység 58 cm, teljes magasság 80 cm 

94.200Ft 

~ Bubble puff (60cm) 

(il Modesto szófa 
külső méret: 200 x 91 cm, ülőmagasság: 41 cm, 
beülőmélység: 61 cm, teljes magasság: 81 cm 

204.600 Ft 

külső méret: 60 x 60 cm, 
teljes magasság: 50 cm 

49.800Ft 



fi Celine Z szófa 

LX puff 

kü lső méret: 166 x 62 cm, ülőmagasság: 51 cm, 
beülőmélység: 43 cm, teljes magasság: 88 cm 

122.400Ft 

külső méret: 90 x 45 cm, 
teljes magasság: 47 cm 

66.200Ft 

Elérhető színek 0 f) ~ 0 (Ö (D fi fi} m 

(D X puff 
kü lső méret: 45 x 45 cm, 
teljes magasság: 47 cm 

54.800 Ft 

0 Celine pad 
külső méret: 202 x 62 cm, ülőmagasság 50 cm, 
beülőmélység: 43 cm, teljes magasság: 90 cm 

136.700 Ft 





0 Carmen fotel 

0 Carmen puff 

külső méret: 78 x 92 cm, ülőmagasság: 45 cm, 
beülőmé lység: 51 cm, teljes magasság: 105 cm 

132.200 Ft 

kü lső méret: 53 x 53 cm, 
teljes magasság: 46 cm 

30.900Ft 

Elérhető színek 0 ~ 0 0 (Ö (D tJ m fi} 

Ludwik pad (D 
külső méret: 110 x 61 cm, ü lőmagasság: 53 cm, 

beülőmélység: 46 cm, teljes magasság: 100 cm 

párban 
rendelhető! 

m Jumpfotel 

90.300Ft 

kü lső méret: 60 x 61 cm, ülőmagasság 49 cm, 
beü lőmélység 42 cm, teljes magasság 84 cm 

50.900 Ft 



Elérhető színek 0 f) ~ 0 ~ (i} fi {:) fi} 

fi Keria pad 
külső méret: 107 x 66 cm, ülőmogosság: 49 cm, 
beülőmé lység: 48 cm, teljes magosság: 96 cm 

86.900Ft 

~ Margo szófa 
külső méret: 202 x 84 cm, ülőmogosság: 53 cm, 
beü lőmélység: 60 cm, teljes magosság: 84 cm 

218.300 Ft 

Carmen kids fotel 0 
kü lső méret: 58 x 62 cm, ü lőmogosság: 37 cm, 
beü lőmélység 50 cm, teljes magosság: 80 cm 

(il Uszatek fotel 
kü lső méret: 85 x 78 cm, ü lőmogosság: 41 cm, 
beü lőmélység 58 cm, teljes magosság: 96 cm 

112.200 Ft 

86.700Ft 



(0 Carmen Pik fotel 
külső méret: 80 x 94 cm, ülőmagasság: 51 cm, 
beülőmé lység: 45 cm, teljes magasság: 105 cm 

137.900 Ft 

(D Kufer puff (80cm) 
kü lső méret: 80 x 45 cm, 
teljes magasság: 48 cm 

39.800Ft 

Kufer puff (97cm) 
külső méret: 97 x 50 cm, 
teljes magasság: 48 cm 

44.700Ft 

Elérhető színek 0 f) ~ 0 (0 (D fi fi} m 

~ Kufer puff (50cm) 
külső méret: 50 x 50 cm, 
teljes magasság: 48 cm 

31.900 Ft 

~ Jumppad 

0 Fairy puff 
külső méret: 50 x 50 cm, 
teljes magasság 42 cm 

28.900Ft 

kü lső méret: 110 x 61 cm, ü lőmagasság: 49 cm, 
beülőmélység: 46 cm, teljes magasság: 84 cm 

80.700Ft 





0 Maxfotel 
külső méret: 77 x 87 cm, ülőmagasság: 40 cm, 
beülőmé lység: 52 cm, teljes magasság: 100 cm 

139.900 Ft 

(D Palmieri II. szófa 
kü lső méret: 172 x 84 cm, ülőmagasság: 40 cm, 
beülőmélység: 57 cm, teljes magasság: 76,5 cm 

232.200 Ft 

Elérhető színek 0 f) ~ 0 (Ö (D fi fi} m 

f) Louis Ill. szófa 
kü lső méret: 225 x 90 cm, ülőmagasság: 49,5 cm, 
beü lőmélység: 67 cm, teljes magasság: 86 cm 

270.900Ft 

0 Europa Chesterfield pad 
kü lső méret: 84 x 87,5 cm, ü lőmagasság: 42,5 cm, 
beü lőmélység 58 cm, teljes magasság 80 cm 

106.SOOFt 



Elérhető színek 0 fJ ~ 0 ~ (i} fi fi} fi} 

0 Chesterfield fotel 
kü lső méret: 82 x 9S cm, ülőmagasság: 43 cm, 
beülőmélység S4 cm, teljes magasság 10S cm 

129.SOOFt 

fJ Kufer Z puff 
külső méret: 97 x SO cm, 
teljes magasság: 48 cm 

48.600Ft 

fi} Louis II. szófa 
külső méret: 174,S x 91 cm, ü lőmagasság: 49,S cm, 
beülőmélység: 64,S cm, teljes magasság: 86 cm 

212.600 Ft 

(il Roma fotel 
külső méret: 100 x 84 cm, ülőmagasság: 44 cm, 
beü lőmélység: SS cm, teljes magasság: 83 cm 

175.100 Ft 



fJ Roma II. szófa 
külső méret: 200 x 84 cm, ülőmagasság: 44 cm, 
beülőmélység: 55 cm, teljes magasság: 83 cm 

222.600Ft 

0 Rita puff 
kü lső méret: 56 x 54 cm, 
teljes magasság: 46 cm 

43.700Ft 

Roma Ill. szófa 
külső méret: 225 x 84 cm, ülőmagasság: 44 cm, 
beülőmélység: 55 cm, teljes magasság: 83 cm 

251.400 Ft 

Elérhető színek 0 fJ 0 0 (Ö (D tJ m fi} 

párban 
rendelhető! 

(D Musidora fotel 
külső méret: 66 x 68 cm, ülőmagasság 54 cm, 
beülőmélység: 43 cm, teljes magasság 108,5 cm 

67.700Ft 

Palmieri Ill. szófa (D 
külső méret: 225 x 84 cm, ülőmagasság 40 cm, 
beülőmélység: 57 cm, teljes magasság 76,5 cm 

270.900Ft 



Elérhető színek 0 fJ ~ 0 ~ (i} fi {i) fi} 

párban 
rendelhető! 

Jay Chesterfield fotel 
külső méret: 75 x 82 cm, ülőmogosság: 45 cm, 
beü lőmélység: 53 cm, teljes magosság: 93 cm 

Kufer Chesterfield puff fJ 
külső méret: 50 x 50 cm, 
teljes magosság: 48 cm 

35.900 Ft 

142.800Ft 

~ Louis fotel 

0 Evanell fotel 
külső méret: 67 x 61 cm, ülőmogosság: 50 cm, 
beülőmé lység: 42 cm, teljes magosság: 100 cm 

71.300 Ft 

kü lső méret: 106 x 91 cm, ü lőmogosság: 49,5 cm, 
beü lőmélység: 64,5 cm, teljes magosság: 86 cm 

181.800 Ft 





Elérhető színek 0 f) 0 0 {;, {D fJ {Í) (i} 

(;, Panama szófa külső méret 173 x 94 cm, ülőmogosság: 50 cm, 
beülőmélység·. 59 cm, teljes magosság: 93 cm 11s.so0Ft 

Panama re\ax szófa 0 külső méret: 80 x 160 cm, ülőmogosság: 50 cm, 
teljes magosság: 93 cm 

1ss.300Ft 



f) Panama fotel 

(D Panama sarokülő 
külső méret: 270 x 160 cm, ülőmogosság 50 cm, 

beülőmélység: 59 cm, teljes magosság: 93 cm 

325.400Ft 

külső méret: 80 x 94 cm, ülőmogosság: 50 cm, 

beülőmélység: 59 cm, teljes magosság: 93 cm 

120.900Ft 

Elérhető színek 0 f) Cj 0 (;, {D f) {i) C!) 

Panama puff Cj 

külső méret: 88 x 70 cm, 

ülőmogosság: 50 cm 

79.SOOFt 



milo~ 
PRES TIGE 

Stílus. Minőség. Elegancia. 
A Miló Prestige kollekciót azoknak ajánljuk, akik nem csak követik - diktálják a divatot. 

Prémium minőségű anyagok, extravagáns formák és tekintélyt parancsoló, vibráló színek, 
egyedi otthonokba tervezve, különleges vásárlóknak. 

Elérhető színek: 

A feltüntetett árak ajánlott, bruttó fogyasztói árak, az ÁFA-t tartalmazzák. 
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! 

A termékek színei a valóságban eltérhetnek! Az árak visszavonásig érvényesek! 


