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HESEN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

kisszekrény
SFK2D/14/7
mag.× szél.× 
mély.:
140×71×44 cm

komód
KOM6S/15/10
mag.× szél.× 
mély.:
145×101×44 cm

komód
KOM4S/12/10
mag.× szél.× 
mély.:
120×101×44 cm

komód 
KOM3D3S/10/20
mag.× szél.× mély.:
96×199×44 cm

polc
P/2/18
mag.× szél.× mély.:
25×175×24 cm

polc
P/2/18 I
mag.× szél.× mély.:
25×175×24 cm

TV szekrény
RTV2S/6/14
mag.× szél.× mély.:
59×137×47 cm

komód
KOM2D3S/10/19
mag.× szél.× mély.:
96×186×44 cm

vitrin
KOM3W2D2S/13/19
mag.× szél.× mély.:
126×186×44 cm

fésülködő asztal
TOL1S/9/11
mag.× szél.× mély.:
86×114×41 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ1S/160
mag.× szél.× hossz.:
95.5×174×210 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ1S/140
mag.× szél.× hossz.:
95.5×154×210 cm

szék 
VKRM 2
mag.× szél.× mély.:
98×47×53 cm

asztal
STO/7/16
mag.× szél.× hossz.:
76×90×160-200 cm

dohányzóasztal
LAW/4/13
mag.× szél.× hossz.:
40×65×130 cm

regál
REG/20/11
mag.× szél.× mély.:
203×106×44 cm

regál
REG2S/20/7
mag.× szél.× mély.:
203×71×44 cm

éjjeli szekrény
KOM1S/5/6
mag.× szél.× mély.:
50×60×44 cm

szekrény
SZF2D1S/20/10
mag.× szél.× mély.:
203×101×44 cm

szekrénybe illő polcok 
WKSZF/86
mag.× szél.× mély.:
118×85×50 cm

vitrin
REG1W2S/20/11
mag.× szél.× mély.:
203×106×44 cm

vitrin
REG1W1D/20/7
mag.× szél.× mély.:
203×71×44 cm

világos sibiu lucfenyő/
larico fenyő

grafit/
artisan tölgy



MALTA

szibériai lucfenyő/dió
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FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

TV szekrény
RTV1D1S 
mag.× szél.× mély.: 
55×151.5×38 cm

vitrin 
KOM1W1K3S 
mag.× szél.× mély.: 
109×106.5×38 cm

komód 
KOM2D4S 
mag.× szél.× mély.: 
91×151.5×38 cm

komód 
KOM4S/11 
mag.× szél.× mély.: 
91×106.5×38 cm

íróasztal 
BIU1D1S 
mag.× szél.× hossz.: 
75.5×56×120 cm

dohányzóasztal 
LAW 
mag.× szél.× hossz.: 
44×60×110 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ90x200 
mag.× szél.× hossz.: 
42.5/86.5×96×209.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy 
LOZ180x200 
mag.× szél.× hossz.: 
42.5/100×166×209.5 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S 
mag.× szél.× mély.: 
30.5×51×38 cm

kisszekrény 
REG1D2S 
mag.× szél.× mély.: 
211.5×61.5×38 cm

vitrin 
REG1W3S 
mag.× szél.× mély.: 
211.5×61.5×38 cm

regál 
REG2S 
mag.× szél.× mély.: 
211.5×61.5×38 cm

szekrény 
SZF2D1S 
mag.× szél.× mély.: 
211.5×106.5×60.5 cm

szekrény 
SZF4D 
mag.× szél.× mély.: 
211.5×196.5×60.5 cm

polc 
P/15 
mag.× szél.× mély.: 
20×151.5×20 cm

polc 
P/11 
mag.× szél.× mély.: 
20×106.5×20 cm



ALAMEDA

fényes fehér / westminster tölgy /
fényes fehér

komód
KOM3S
mag.× szél.× mély.:
96.5×97×41 cm

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
96.5×147×41 cm

polc
POL/147
mag.× szél.× mély.:
15×147×20 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160/A
mag.× szél.× hossz.:
42.5/104×165.5×208.5 cm

ágy ágyneműtartóval és 
ágyráccsal, matrac nélkül
LOZ/160B
mag.× szél.× hossz.:
42.5/104×165.5×208.5 cm

éjjeli szekrény
KOM2S
mag.× szél.× mély.:
51.5×62×41.5 cm

komód
KOM4S  
mag.× szél.× mély.:
123×97×41.5 cm

TV szekrény
RTV1S
mag.× szél.× mély.:
55×147×46 cm

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
96.5×172×41 cm
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FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC

vitrin
REG1W1D2S
mag.× szél.× mély.:
141×102×41 cm

vitrin 
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
201.5×72×41.5 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
201×102×60 cm

szekrény
SZF3D2S
mag.× szél.× mély.:
201.5×180×60 cm

* kínálatunkban 
kiegészítő 
polcok

fésülködő asztal 
TOL1S
mag.× szél.× hossz.:
80.5×41.2×100 cm

komód 
KOM2D1S 
mag.× szél.× mély.: 
110.5×92×37 cm  

szekrény
REG1D1M2S 
mag.× szél.× mély.: 
201.5×82×37 cm  

szekrény 
REG2D2S 
mag.× szél.× mély.: 
201.5×82×37 cm

cipősszekrény 
SFK1K 
mag.× szél.× mély.: 
50.5×100×37 cm

akasztó
WIE 
mag.× szél.× mély.: 
150×88×28.5 cm

kiegészítő polc 
POL/111 
mag.× szél.× mély.: 
2.2×111.1×55.6 cm

asztal 
ALAMEDA 
mag.× szél.× hossz.: 
76×90×160-200 cm  

szék 
ALAMEDA 
mag.× szél.× mély.: 
95×47.5×58.5 cm

regál 
REG3S
mag.× szél.× mély.:
201.5×72×41.5 cm



LOKSA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér andersen fenyő / 
grandson tölgy

vitrin
REG1D1W 
mag.× szél.× mély.:
200.5×101.5×42.5 cm

vitrin
REG2D1W2S
mag.× szél.× mély.:
134.5×160×42.5 cm

komód
KOM2D 
mag.× szél.× mély.:
98.5×101.5×42,5 cm

komód 
KOM2D1S
mag.× szél.× mély.:
98.5×101.5×36.5 cm

TV szekrény
RTV2D1S 
mag.× szél.× mély.:
50.5×160×44 cm

komód
KOM3D1S
mag.× szél.× mély.:
98.5×148×42.5 cm

polc
POL/143
mag.× szél.× mély.:
16.5×143×23.5 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
200.5×101.5×57  cm

szekrény
SZF2D/85
mag.× szél.× mély.:
200.5×84.5×36.5 cm

komód
KOM4D1S
mag.× szél.× mély.:
98.5×194×42.5 cm

cipősszekrény
SFK1D
mag.× szél.× mély.:
48.5×84.5×36.5  cm

komód
KOM1D4S
mag.× szél.× mély.:
98.5×120×42.5 cm

szekrénybe illő polcok
SZF2D_OPCJA

tükör  
LUS/96
mag.× szél.× mély.:
90.5×96×4  cm

akasztó  
WIE/60
mag.× szél.× mély.:
143×59×30 cm
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OSTIA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

artisan tölgy / fekete tölgy

komód 
KOM6S
mag.× szél.× mély.:
101/116.5/42

éjjeli szekrény
KOM2S
mag.× szél.× mély.:
51.5×54×42 cm

szekrény
SZF3D2S
mag.× szél.× mély.:
199×180.5×56 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
199×100.5×56 cm

vitrin 
KOM2W2S
mag.× szél.× mély.:
123.5×161×42 cm

vitrin 
REG1D1W2S/15/10
mag.× szél.× mély.:
143.5×100.5×42 cm

vitrin
REG1D1W/20/7
mag.× szél.× mély.:
199×66.5×42 cm

asztal 
STO/7/16
mag.× szél.× hossz.:
76.5×90×160-200 cm

szék
OSTIA
mag.× szél.× mély.: 
98×46×55 cm

dohányzóasztal 
LAW/120
mag.× szél.× hossz.:
52×58×117 cm

TV szekrény 
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
53.5×161×48 cm

komód 
KOM1D4S
mag.× szél.× mély.:
85×161×42 cm

polc POL/160
mag.× szél.× mély.:
24×161×24 cm

ágy ágyráccsal és 
ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
49/100.5×165×247 cm
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MARSELLE
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

hófehér kőris/sötét szonoma tölgy

TV szekrény 
RTV167 
mag.× szél.× mély.: 
57.5×166.5×45.5 cm

komód 
KOM2D4S 
mag.× szél.× mély.: 
90.5×166.5×45.5 cm

vitrin 
KOM2W3S1K 
mag.× szél.× mély.: 
130.5×166.5×45.5 cm

komód 
KOM4S 
mag.× szél.× mély.: 
90×98×45.5 cm

polc 
POL/165 
mag.× szél.× mély.: 
27×166×20 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S 
mag.× szél.× mély.: 
51×55×40 cm

ágy ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/160 P
mag.× szél.× hossz.: 
40/100×171.5×206 cm

ágy fiókokkal, matrac nélkül
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.: 
40/100×171.5×206.5 cm

tükör 
LUS/98 
mag.× szél.× mély.: 
100×98×5 cm

asztal 
STO130/170 
mag.× szél.× hossz.: 
75×85×130-170 cm

regál 
REG1DL 
mag.× szél.× mély.: 
210.5×66.5×45.5 cm

vitrin 
REG1W1DP 
mag.× szél.× mély.: 
210.5×66.5×45.5 cm

szekrény 
SZF5D2S 
mag.× szél.× mély.: 
221.5×167.5×61 cm

szekrény 
SZF6D2S 
mag.× szél.× mély.: 
221.5×218×61 cm

dohányzóasztal 
LAW/120 
mag.× szél.× hossz.: 
55×60×120 cm  
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ANTICCA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

monument tölgy

komód
KOM1D4S
mag.× szél.× mély.:
95×155.5×46 cm

komód
KOM4S
mag.× szél.× 
mély.:
95×103×46 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
36.5×155.5×52.5 cm

vitrin
REG1W1D/100
mag.× szél.× mély.:
140.5×103×46 cm

polc
POL/160
mag.× szél.× mély.:
5×155.5×25 cm

vitrin
REG1W1D/60
mag.× szél.× mély.:
205.5×60.5×46 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.:
205.5×108×61.5 cm

éjjeli szekrény
KOM2S
mag.× szél.× mély.:
49.5×60.5×46 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
45.5/88.5×169.5×207.5 cm

ágyrács és ágyneműtartó 
nélküli ágy
LOZ/180 
mag.× szél.× hossz.:
52/88.5×189.5×207.5 cm

szekrény
SZF3D
mag.× szél.× mély.:
211.5×171.5×61.5 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
61×156×42.5 cm

vitrin
REG2D1W
mag.× szél.× mély.:
157×94×42.5 cm

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
93×156×42.5 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×94×56.5 cm

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
200.5×64×42.5 cm

polc
POL/160
mag.× szél.× mély.:
25×156×22 cm

FORN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC

delano tölgy/fekete matt

fényes fehér/magas fényű fehér
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BALIN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

monastery tölgy /  
fekete tölgy

monastery tölgy arany  sibiu vörösfenyő

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
85×160×45 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
45×57×45 cm

vitrin 
KOM1D2W2S
mag.× szél.× mély.:
124.5×160×45 cm

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
85×112×45 cm

dohányzóasztal LAW2S/110
mag.× szél.× hossz.: 
40×60×110 cm

TV szekrény 
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
61×140×45 cm

ágy ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
41/105.5×169.5×206.5 cm

polc POL/140
mag.× szél.× mély.:  
25×140×23.5 cm

vitrin
REG1W
mag.× szél.× mély.:
196.5×68×39.5 cm

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
148.5×100.5×39.5 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
195×98×55 cm

fényes fehér/magas fényű fehér

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
92.5×135×42.5 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
41×42.5×56 cm

TV szekrény
RTV2D
mag.× szél.× mély.:
60×135×42.5 cm

ágy ágyráccsal és 
ágyneműtartóval, 
matrac nélkül 
LOZ/160B
mag.× szél.× hossz.:
41/106×170×206 cm

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
92.5×112×42.5 cm

BAYLAR
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

monastery tölgy

vitrin 
REG1W1D/100
mag.× szél.× mély.:
147×99.5×40 cm

vitrin 
REG1W1D/68
mag.× szél.× mély.:
196.5×68×40 cm

szekrény 
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
196.5×95.5×56.5 cm

polc
POL/135
mag.× szél.× mély.:
25×135×23.5 cm
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szekrénybe illő 
polcok
WKSZF/97 
mag.× szél.× mély.:
162×96×52 cm

szekrény
SZF2D/20/10
mag.× szél.× mély.:
200×100×55 cm

vitrin 
REG1W1D/20/9
mag.× szél.× mély.:
200×90×44 cm

vitrin 
REG1W1D/20/6
mag.× szél.× mély.:
200×60×44 cm

kisszekrény 
SFK1D/13/8 L
mag.× szél.× mély.:
127×80×37 cm

kisszekrény 
SFK1D/13/8 P
mag.× szél.× mély.:
127×80×37 cm

vitrin 
SFK2W/15/10
mag.× szél.× mély.:
150×100×37 cm

ASSEN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC

fehér/fényes fehér

komód 
KOM3D3S/9/15
mag.× szél.× mély.:
93×150×44 cm

komód 
KOM1W2D2S/9/15
mag.× szél.× mély.:
93×150×44 cm

fali szekrény
SFW1D/13/4
mag.× szél.× mély.:
125×40×37 cm

TV szekrény
RTV1S/4/10/S
mag.× szél.× mély.:
37×100×50 cm

fali szekrény
SFW/4/10
mag.× szél.× mély.:
37×100×28 cm

polc
P/3/10
mag.× szél.× mély.:
25×100×20 cm

polc 
PAN/12/13
mag.× szél.× mély.:
120×130×23 cm

fali vitrin
SFW1W/13/4
mag.× szél.× mély.:
125×40×37 cm

TV szekrény
RTV1S/4/10
mag.× szél.× mély.:
37×100×50 cm
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FLAMES
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fényes fehér/magas fényű fehér
PVC

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
85.5×151×42 cm

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
160.5×97×42 cm

regál
REG1D
mag.× szél.× mély.:
160.5×97×42 cm

vitrin
REG1W
mag.× szél.× mély.:
201.5×63×42 cm

regál
REG2S
mag.× szél.× mély.:
201.5×63×42 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
201.5×105×54 cm

komód
KOM3S
mag.× szél.× mély.:
85.5×105×42 cm

TV szekrény
RTV2D
mag.× szél.× mély.:
53×151×48 cm

ágy ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/90/B
mag.× szél.× hossz.:
42.5/96.5×95×206 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
42.5×52.5×42 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160/A
mag.× szél.× hossz.:
42.5/96.5×165×206 cm

ágy ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
42.5/96.5×165×206 cm

polc
POLL/160
mag.× szél.× mély.:
25×163.5×22 cm

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
75×56×120 cm

dohányzóasztal
LAW/110 
mag.× szél.× hossz.: 
45×65×110 cm 
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HOLTEN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér/ wotan tölgy /fényes fehér

komód
KOM2D
mag.× szél.× mély.:
83.5×106×42 cm

TV szekrény
RTV1S
mag.× szél.× mély.:
50.5×106×42 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
60.5×156×42 cm

polc
POL/156
mag.× szél.× mély.:
22×156×24 cm

polc
POL/106
mag.× szél.× mély.:
22×106×24 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.:
203.5×106×56.5 cm

regál
REG3S
mag.× szél.× mély.:
203.5×68×42 cm

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
83.5×156×42 cm

fali szekrény
SFW/156
mag.× szél.× mély.:
40×156×32.5 cm

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
203.5×68×42 cm

vitrin
REG2D1W
mag.× szél.× mély.:
156.5×98×42 cm

szekrény
SZF3D2S
mag.× szél.× mély.:
203.5×180.5×56.5 cm

regál
REG1D/150
mag.× szél.× mély.:
156.5×98.2×42 cm

cipősszekrény
REG2K1S
mag.× szél.× mély.:
115×92.5×37 cm

cipősszekrény
REG1D/50
mag.× szél.× mély.:
53×92.5×37 cm

szekrény
REG1D/200
mag.× szél.× mély.:
203.5×68.5×37 cm

asztal
HOLTEN 2
mag.× szél.× hossz.:
76×90×160-210 cm

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
81.5×56.5×130.2 cm

fésülködő asztal 
BIU1S
mag.× szél.× hossz.:
81.5×106.2×40 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
50.5×54.5×42 cm

szék
HOLTEN 2
mag.× szél.× mély.:
94×47×53 cm

tükör
LUS
mag.× szél.× mély.:
70×92.5×2.2 cm

akasztó
WIE
mag.× szél.× mély.:
132×92.5×24.5 cm

dohányzóasztal
LAW/110
mag.× szél.× hossz.:
45.5×65×110 cm

komód
KOM6S
mag.× szél.× mély.:
129.5×98.5×42 cm

ágy alatti 
kihúzható fiók
SZU/120
mag.× szél.× mély.:
26×199×56.5 cm

ágy alatti 
kihúzható fiók 
SZU/160
mag.× szél.× mély.:
26×199×79.5 cm

ágy alatti 
kihúzható fiók 
SZU/180
mag.× szél.× mély.:
26×199×79.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/180
mag.× szél.× hossz.:
40.5/100.5
×189×204.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/120
mag.× szél.× hossz.:
40.5/100.5×129×204.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
40.5/100.5
×169×204.5 cm

14



ROVIKA

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér/ wotan tölgy /fényes fehér PVC fényes fehér/fényes fehér/ 
természetes tölgy

vitrin
REG2D1W1S 
mag.× szél.× mély.:
144×146.5×42 cm

TV szekrény
RTV1D2S 
mag.× szél.× mély.:
85×152.5×42 cm

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
85×152.5×42 cm

polc
POL/150
mag.× szél.× mély.:
16×152.5×22 cm

regál
REG1D2S
mag.× szél.× mély.:
202×107.5×42 cm

vitrin
REG1D1W2S
mag.× szél.× mély.:
202×107.5×42 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
202×107.5×56.5 cm

15



AZTECA TRIO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC

   fehér / fényes fehér

kisszekrény 
SFK4D/8/11
mag.× szél.× mély.:
84×105×41 cm

vitrin   
SFK1W1D/14/9
mag.× szél.× mély.:
145×90×41 cm

vitrin   
REG1W1D/19/6
mag.× szél.× mély.:
193×60×41 cm

szekrény
REG2D/19/8
mag.× szél.× mély.:
195×80×37 cm

vitrin 
REG1W1D/19/9
mag.× szél.× mély.:
193×90×41 cm

szekrény   
SZF2D/19/11
mag.× szél.× mély.:
193×105×57 cm

fali vitrin   
SFW1W/10/6
mag.× szél.× mély.:
102×60×35 cm

komód 
KOM5S/10/6
mag.× szél.× mély.:
104×60×41 cm

komód   
KOM2W1D3S/10/15
mag.× szél.× mély.:
104×150×41 cm

komód   
KOM3D3S/8/15
mag.× szél.× mély.:
84×150×41 cm

komód
KOM1D1S/10/6
mag.× szél.× mély.:
104×60×37 cm

tükör
LUS/9/6
mag.× szél.× mély.:
60×89×2 cm

akasztó
PAN/14/9 
mag.× szél.× mély.:
143×90×30 cm

cipősszekrény
SFK2D/5/9
mag.× szél.× mély.:
52×90×37 cm

éjjeli szekrény   
KOM2S/4/5
mag.× szél.× mély.:
43×50×41 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
35/86×165×214 cm

szekrény   
SZF3D/21/18
mag.× szél.× mély.:
210×180×57 cm

szekrény   
SZF2D2L/21/22
mag.× szél.× mély.:
210×220×57 cm

komód
KOM4S/8/11
mag.× szél.× mély.:
84×105×41 cm

íróasztal   
BIU1D1S/8/12
mag.× szél.× hossz.:
75×66×120 cm

A csomagolásban három 
színben elérhető díszlista 

wenge magia
tölgy

fényes 
fehér

fényes 
fekete

polc P/2/15
mag.× szél.× mély.:
20×150×20 cm

fali szekrény 
SFW1K/4/11
mag.× szél.× mély.:
41×105×35 cm

TV szekrény 
RTV2D2S/4/15
mag.× szél.× mély.:
43×150×47 cm

polc  P/2/11 
mag.× szél.× mély.:
20×105×20 cm

asztal 
STO/185
mag.× szél.× hossz.:
76×85×145-185 cm

szék
ULTRA
mag.× szél.× mély.:
85×42×49 cm 

dohányzóasztal 
LAW/4/11
mag.× szél.× hossz.:
40×65×110 cm
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ELPASSO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

világos san remo tölgy

komód
KOM3D3S
mag.× szél.× mély.:
84×135.5×41.5 cm

kisszekrény
KOM4D 
mag.× szél.× mély.:
104.5×100×41.5 cm

komód
KOM4S/90 
mag.× szél.× mély.:
84×90×41.5 cm

komód
KOM5S/60
mag.× szél.× mély.:
104.5×60×41.5 cm

dohányzóasztal
LAW/110 
mag.× szél.× hossz.:
46.5×65×110 cm

vitrin
KOM2W1D3S
mag.× szél.× mély.:
104.5×150×41.5 cm

polc
POL/150
mag.× szél.× mély.:
20×150×19.5 cm

TV szekrény
RTV2S 
mag.× szél.× mély.:
43×150×47 cm

fali szekrény
SFW1K 
mag.× szél.× mély.:
40.5×150×29 cm

vitrin
REG1W3D/20/9
mag.× szél.× mély.:
200×90×41.5 cm

vitrin
REG1W3D/14/9
mag.× szél.× mély.:
144×90×41.5 cm

vitrin
REG1W1D
mag.× szél.× mély.:
200×60×41.5 cm

fali vitrin 
SFW1W
mag.× szél.× mély.:
122×60×29 cm

szekrény
SZF4D
mag.× szél.× mély.:
200×90×56 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
43.5/90.5×165×203.5 cm

éjjeli szekrény
KOM2S
mag.× szél.× mély.:
43×50×41.5 cm
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MADISON
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

RENO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

barna tölgy

szék
MADISON
mag.× szél.
× mély.:
96.5×45×53 cm

asztal
TXS/MADISON
mag.× szél.× hossz.:
77×90×150-200 cm

dohányzóasztal
TXL/MADISON
mag.× szél.× hossz.:
54.5×60×110 cm

komód
KOM3D3S
mag.× szél.× mély.:
92×162×42 cm

TV szekrény
RTV2D2S
mag.× szél.× mély.:
53×162×42 cm

polc
POL/160
mag.× szél.× mély.:
17×162×20 cm

polc
POL/95
mag.× szél.× mély.:
17×95×20 cm

vitrin
REG3D2W2S
mag.× szél.× mély.:
130×162×42 cm

vitrin
REG3D1W/150
mag.× szél.× 
mély.:
150×95×42 cm

vitrin
REG3D1W/200
mag.× szél.× 
mély.:
198×95×42 cm

szekrény
SZF4D
mag.× szél.× mély.:
195×95×55.5 cm

april tölgy

polc
POL
mag.× szél.× mély.:
19×138×20 cm

komód    
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
92×175×45 cm

komód   
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
92×120×45 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
195×111×56 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
63×140×50 cm

dohányzóasztal
LAW
mag.× szél.× hossz.:
45×55×130 cm

vitrin
REG1D1W2S
mag.× szél.× mély.:
150×111×45 cm

vitrin
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
195×65×45 cm

18



BERGEN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

arany  sibiu vörösfenyő

szék 
BERGEN
mag.× szél.× mély.:
95×45×50 cm

asztal
STO/160
mag.× szél.× hossz.:
76×90×160–200  cm

dohányzóasztal
LAW/130
mag.× szél.× hossz.:
45×55×130 cm

komód
KOM2D2S
mag.× szél.× mély.:
98×110×47 cm

komód
KOM3D3S
mag.× szél.× mély.:
98×156×47 cm

vitrin
REG3W
mag.× szél.× mély.:
150.5×156×47 cm

TV szekrény
RTV3S
mag.× szél.× mély.:
64×156×47 cm

fali vitrin
SFW3W
mag.× szél.× mély.:
49.5×156×33.5 cm

polc
POL/110
mag.× szél.× mély.:
27×110×32.5 cm

polc
POL/150
mag.× szél.× mély.:
27×156×32.5 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× 
mély.:
45×50×47 cm

szekrény
SZF2D1M2S
mag.× szél.× mély.:
202×144×63 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.:
202×102×63 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/140
mag.× szél.× 
hossz.:
78.5/102.5×
145.5×204.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× 
hossz.:
78.5/102.5×
165.5×204.5 cm

komód
KOM4S
mag.× szél.× mély.:
116×72×47 cm

vitrin
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
202×72×47 cm

vitrin
REG2W2D
mag.× szél.× mély.:
202×102×47 cm

vitrin
REG2W2S
mag.× szél.× mély.:
150.5×102×47 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/180
mag.× szél.× hossz.:
185.5/204.5/78.5-102.5 cm
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RUSO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

VASTO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

arany  sibiu vörösfenyő

fali szekrény   
SFW/120
mag.× szél.× mély.:
32×120×31.5 cm

TV szekrény 
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
48×135×42 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
192×90×51.5 cm

komód
KOM3D1S
mag.× szél.× mély.:
88×135.5×39 cm

komód
KOM3S
mag.× szél.× hossz.:
88×90×39 cm

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
156.5×90×39 cm

vitrin
REG1W
mag.× szél.× mély.:
192×62.5×39 cm

PVC april tölgy /
fényes gyöngy

vitrin
REG1W1D
mag.× szél.× mély.:
204.5×69×45.5 cm

szekrény
REG2D
mag.× szél.× mély.:
204.5×69×45.5 cm

vitrin
REG2W2D
mag.× szél.× mély.:
158.5×104×45.5 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
43.5×54.5×45.5 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.:
204.5×104×60.5 cm

szekrény
SZF2D1M3S
mag.× szél.× mély.:
204.5×178.5×60.5 cm

ágy ágyráccsal és  
ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
41/96.5×169.5×205.5 cm

vitrin
KOM3W3D
mag.× szél.× mély.:
120.5×149×45.5 cm

komód
KOM2D2S
mag.× szél.× mély.:
98.5×104×45.5 cm

komód
KOM3D3S
mag.× szél.× mély.:
98.5×149×45.5 cm

TV szekrény
RTV3S
mag.× szél.× mély.:
59×149×45.5 cm

regál
REG1D
mag.× szél.× mély.:
204.5×69×45.5 cm

polc 
POL/149
mag.× szél.× mély.:
20×149×28 cm
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PATRAS
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

april tölgy

komód
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
93×153×44.5 cm

dohányzóasztal
LAW_PATRAS
mag.× szél.× hossz.:
50.5×60×100 cm

komód
KOM5S
mag.× szél.× 
mély.:
93×93×44.5 cm

vitrin
KOM2W4S
mag.× szél.× mély.:
129×153×44.5 cm

vitrin
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
158.5×103×44.5 cm

szekrény
SZF3D
mag.× szél.× mély.:
208×153×59 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
48×153×44.5 cm

vitrin
REG1D1W/63 
mag.× szél.× mély.:
201×63×44.5 cm

regál
REG2D1S
mag.× szél.× mély.:
201×93×44.5 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
201×103×59 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
48×58×44.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
63/101×168×208.5 cm

szék
PATRAS
mag.× szél.× mély.:
94.5×44×51 cm

asztal
STO_PATRAS
mag.× szél.× hossz.:
77×80×140-180 cm

fali szekrény 
SFW/153 
mag.× szél.× mély.: 
39.5×153×35 cm  
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vitrin 
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
213×68×43.5 cm

szekrény 
REG1D2S
mag.× szél.× mély.:
213×68×43.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy 
LOZ180х200 
mag.× szél.× hossz.:
38.5/100×190.5×208.5 cm

polc 
POL130 
mag.× szél.× mély.: 
2.5×132×25 cm

TV szekrény
RTV1D1S 
mag.× szél.× mély.: 
56×133×41 cm

STYLIUS
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC

szibériai lucfenyő

éjjeli szekrény  
KOM1S  
mag.× szél.× mély.: 
40×74×41 cm

vitrin 
KOM1W1B3S 
mag.× szél.× mély.: 
121×104×41 cm

komód 
KOM3S 
mag.× szél.× mély.: 
80.5×104×41 cm

komód 
KOM2D3S 
mag.× szél.× mély.: 
80.5×149×41 cm

regál 
REG2S
mag.× szél.× mély.:
213×68×43.5 cm

szekrény 
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
213×108.5×64 cm

szekrény 
SZF6D2S
mag.× szél.× mély.:
230×218.5×64 cm

dohányzóasztal 
LAW 
mag.× szél.× hossz.: 
50×65×130 cm

asztal 
STO 
mag.× szél.× hossz.: 
75×85×130-170 cm

fali vitrin 
SFW1W 
mag.× szél.× mély.: 
35×132×26 cm
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KENT
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

gesztenye

szék
KENT SMALL 2
mag.× szél.× mély.: 
94.5×44×53 cm

szék
KENT
mag.× szél.× mély.: 
98×45×55 cm

szék
KENT/P
mag.× szél.× mély.: 
98×59×55 cm

asztal
ESTO160
mag.× szél.× hossz.:
76.5×90×160–200   cm

asztal
KENT MAX
mag.× szél.× hossz.:
78×100×160-360 cm

TV szekrény
ERTV100
mag.× szél.× mély.: 
54.5×101×54.5 cm

dohányzóasztal
ELAW 130
mag.× szél.× hossz.:
51.5×65×130 cm

dohányzóasztal
ELAST 130/170
mag.× szél.× hossz.:
60–76×67×134–174  cm

komód
EKOM 5S/10
mag.× szél.× mély.: 
90.5×101×45 cm

vitrin
ENAD 2W
mag.× szél.× mély.: 
114.5×110×43 cm

komód
EKOM 3D1S
mag.× szél.× mély.: 
90.5×153.5×45 cm

komód
EKOM 5S/6
mag.× szél.× mély.: 
108.5×61.5×45 cm

komód
EKOM 2D2S
mag.× szél.× mély.: 
90.5×101×45 cm

tükör
ELUS 155
mag.× szél.× mély.:
88×154.5×11 cm

komód
EKOM 8S
mag.× szél.× mély.:
90.5×153.5×45 cm

éjjeli szekrény
EKOM 1S
mag.× szél.× mély.:
52.5×56.6×38.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
ELOZ 160
mag.× szél.× hossz.:
60.5/81.5×175×210 cm

szekrény
ESZF 2D1S
mag.× szél.× mély.: 
204.5×110×65.5 cm

regál
EREG100 O
mag.× szél.× mély.: 
204.5×110×43 cm

vitrin
EWIT 2D2S
mag.× szél.× mély.: 
204.5×110×43 cm

vitrin
EREG 3W2S
mag.× szél.× mély.: 
204.5×167.5×43–49.5 cm

szekrény
ESZF 4D2S
mag.× szél.× mély.:
225×227×53–65.5 cm

vitrin
EWIT 1DP
mag.× szél.× mély.: 
204.5×70.5×43 cm

vitrin
EWIT 1DL
mag.× szél.× mély.: 
204.5×70.5×43 cm

sarok vitrin
ENAD 1WN
mag.× szél.× mély.: 
114.5×58.5×58.5 cm

sarok komód
EKOM 1DSN
mag.× szél.× mély.: 
90.5×60×60.5 cm
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NATALIA III
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

primavera meggy

asztal 
STO/160
mag.× szél.× hossz.:
80×90×160–210  cm

asztal  
STO/140
mag.× szél.× hossz.:
80×80×140–180  cm

szék   
NATALIA
mag.× szél.× mély.: 
94×46×55 cm

dohányzóasztal  
LAW 120
mag.× szél.× hossz.:
55.5×65×120 cm

TV szekrény
RTV 100
mag.× szél.× mély.: 
74×93.5×61.5 cm

TV szekrény
RTV2D
mag.× szél.× mély.: 
48×160×48 cm

komód  
KOM 100/4S
mag.× szél.× mély.: 
108.5×93.5×44 cm

komód  
KOM 60/4S
mag.× szél.× mély.: 
108.5×58.5×44 cm

vitrin  
WIT 100/2S
mag.× szél.× mély.: 
197×96×45 cm

vitrin  
WIT/70P
mag.× szél.× mély.: 
197×66×45 cm

vitrin  
WIT/70L
mag.× szél.× mély.: 
197×66×45 cm

regál   
REG60
mag.× szél.× mély.: 
197×56×45 cm

vitrin  
NAD 150
mag.× szél.× mély.: 
111×150.5×45 cm

szekrény  
SZF 190
mag.× szél.× mély.:
197×185.5×63 cm

komód  
KOM 150
mag.× szél.× mély.: 
85×148×44 cm

vitrin  
NAD 100
mag.× szél.× mély.: 
111×96×45 cm

komód  
KOM 100
mag.× szél.× mély.: 
85×93.5×44 cm

sarok komód  
KOMN60_LP
mag.× szél.× mély.: 
85×59×59 cm

sarok vitrin 
NADN60_LP
mag.× szél.× mély.: 
111×60×60 cm

komód  
KOM 130
mag.× szél.× mély.: 
113×128×44 cm

íróasztal  
BIU 160
mag.× szél.× hossz.:
77×75×160 cm

éjjeli szekrény  
KOM 55/1S
mag.× szél.× mély.:
54×53.5×36 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy  
LOZ 140
mag.× szél.× hossz.:
45/76×154×213 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ 160
mag.× szél.× hossz.:
45/76×174×213 cm

komód   
KOM 150/3S
mag.× szél.× mély.: 
85×148×44 cm

szekrény  
SZF 100
mag.× szél.× mély.: 
197×96×63 cm

tükör  
LUS 130
mag.× szél.× mély.:
82.5×127.5×7.5 cm
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INDIANA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

sutter tölgy

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
JLOZ 90
mag.× szél.× hossz.:
45/65×93×205.5 cm

éjjeli szekrény
JKOM 1S
mag.× szél.× mély.:
40.5×50×40 cm

tároló láda
JKUF 120
mag.× szél.× mély.:
47.5×120×49 cm

ágy
JLOZ 80/160
mag.× szél.× hossz.:
60.5×79/154×202.5 cm

TV szekrény
JRTV 1S
mag.× szél.× mély.:
47.5×80×52 cm

komód
JKOM 4S/50
mag.× szél.× mély.:
87×50×40 cm

komód
JKOM 6S
mag.× szél.× mély.:
126.5×50×40 cm

Kínálatunkban Tiago matrac Kínálatunkban Carbo matrac, 
háttámla párna, kartámasz párna

tükör
JLUS 50
mag.× szél.× mély.:
100×50×2.5 cm

regál
JREG1SO/80
mag.× szél.× mély.:
195.5×80×40 cm

regál
JREG1SO/50
mag.× szél.× mély.:
195.5×50×40 cm

regál
JREG4SO/50
mag.× szél.× mély.:
195.5×50×40 cm

regál
JREG2DO
mag.× szél.× mély.:
195.5×80×40 cm

kisszekrény
JKOM 1K
mag.× szél.× mély.:
47.5×60×40 cm

szekrény
JSZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
195.5×80×57 cm

szekrény
JSZF3D2S
mag.× szél.× mély.:
195.5×150×57 cm

* kínálatunkból 
kiegészítő
polcok 
választhatóak

íróasztal
JBIU2S
mag.× szél.× hossz.:
78×65×120 cm

dohányzóasztal
JLAW120
mag.× szél.× hossz.:
55×60×120 cm

fali szekrény
JPOL120
mag.× szél.× mély.:
38.5×120×27 cm

komód
JKOM2D
mag.× szél.× mély.:
87×80×40 cm

komód
JKOM4S/80
mag.× szél.× mély.:
87×80×40 cm

komód
JKOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
87×130×49.5 cm

íróasztal
JBIU2D2S
mag.× szél.× hossz.:
78×65×140 cm
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MALCOLM
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

canyon monument tölgy / szürke wolfram / 
nyomtatott mintás canyon monument tölgy

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
45/65×93×205.5 cm

ágy alatti kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
22×123×56.5 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/120
mag.× szél.× hossz.:
45/90×124×204 cm

ágy
LOZ/80/160
mag.× szél.× hossz.:
60.5×79/154×202.5 cm

komód
KOM4S/80
mag.× szél.× mély.:
87.5×80×40 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
41.5×50×40 cm

Kínálatunkban Tiago 
matrac

Kínálatunkban Carbo matrac, 
háttámla párna, kartámasz 

párna

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
77.5×65×120 cm

regál
REG2S/50
mag.× szél.× mély.:
205.5×50×40 cm

sarok szekrény
SZFN1D
mag.× szél.× mély.:
205.5×74.5×74.5 cm

sarok szekrény
SZFN2D
mag.× szél.× mély.:
205.5×95.5×95.5 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
42.5×120×45.5 cm

fali szekrény
SFW2D
mag.× szél.× mély.:
51×120×31 cm

regál
REG3D2S
mag.× szél.× mély.:
205.5×80×40 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
205.5×80×57 cm

komód
KOM2D1S
mag.× szél.× mély.:
87.5×80×40 cm

komód
KOM4S/50
mag.× szél.× 
mély.:
87.5×50×40 cm

komód
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
87.5×130×40 cm

tároló láda
KUF/90
mag.× szél.× mély.:
45.5×93×49 cm
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NAMUR
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

világos sibiu lucfenyő/
szürke nyomtatott mintás

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
205.5×80×57 cm

tároló láda
KUF/90
mag.× szél.× mély.:
45.5×93×46.5 cm

ágyrács és ágyneműtartó 
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
42.5/80.5×95×204.5 cm

ágy alatti kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
17×98×79.5 cm

sarok szekrény
SZFN1D
mag.× szél.× mély.:
205.5×74×74 cm

regál
REG2S/50
mag.× szél.× mély.:
205.5×50×40 cm

ifjúsági szekrénysor 
NAMUR
V×Š: 
205.5×280 cm

komód
KOM2D1S
mag.× szél.× mély.:
87.5×80×40 cm

komód
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
87.5×130×40 cm

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
77.5×65×120 cm

fali szekrény 
SFW1D
51×120×31 cm

regál
REG3D2S
mag.× szél.× mély.:
205.5×80×40 cm

* kínálatunkból
kiegészítő
polcok választhatóak
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LARA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

belarus kőris

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
197.5×90×56 cm  

regál
REG2S
mag.× szél.× mély.:
197.5×60×40 cm

komód
KOM3S
mag.× szél.× mély.:
108.5×60×40 cm    

komód
KOM1D3S
mag.× szél.× mély.:
88×90×40 cm 

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
40.5×50×40 cm

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
88×130×40 cm

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
73.5×58×117 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
45.5/90.5×98×204.5 cm

ágy alatti kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
27.5×199.5×79.5 cm  

szekrény
SZFN1D
mag.× szél.× mély.:
197.5×75×75 cm   

polc
POL/120
mag.× szél.× mély.:
28×117×23.5 cm  

szék 
VARIO 2 
mag.× szél.× mély.:
86×48×51 cm
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RODES
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

belarus kőris/fekete tölgybelarus kőris

vitrin 
REG1D1W/60 
mag.× szél.× mély.: 
199.5×60×40 cm
    

polc
POL/90 
mag.× szél.× mély.: 
19.5×90×19.5 cm

íróasztal 
BIU1D1S 
mag.× szél.× hossz.: 
75.5×59×120 cm

vitrin 
KOM1W1K2S 
mag.× szél.× mély.: 
113×137.5×40 cm

tároló 
KTN2S 
mag.× szél.× mély.: 
43.5×45×40 cm

komód 
KOM2D1S 
mag.× szél.× mély.: 
85×90×40 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/90 
mag.× szél.× hossz.: 
48/78×98×204.5 cm

dohányzóasztal 
LAW/110 
mag.× szél.× hossz.: 
41×58.5×111.5 cm

vitrin 
REG1D1W/90 
mag.× szél.× mély.: 
139.5×90×40 cm
   

regál 
REG1K2S 
mag.× szél.× mély.: 
199.5×90×40 cm
    

TV szekrény 
RTV1D2S 
mag.× szél.× mély.: 
55×137.5×40 cm  

szekrény 
SZF2D2S 
mag.× szél.× mély.: 
199.5×90×54 cm
    

ágy alatti kihúzható fiók 
SZU 
mag.× szél.× mély.: 
26.5×200×79.5 cm
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KASPIAN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

wenge matt fehér sonoma tölgy

komód   
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
92×143.5×40.5 cm 

kisszekrény   
KOM4D
mag.× szél.× mély.:
112.5×105×40.5 cm

komód   
KOM4S
mag.× szél.× mély.:
92×105×40.5 cm

polc
POL/140
mag.× szél.× mély.:
4×143.5×25 cm  

polc
POL/100
mag.× szél.× mély.:
4×105×25 cm  

fali vitrin 
SFW1W/140
mag.× szél.× mély.:
40×143.5×30.5 cm 

fali szekrény
SFW/140
mag.× szél.× mély.: 
40×143.5×30.5 cm 

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
33.5×143.5×55.5 cm

TV szekrény 
RTV2S/II
mag.× szél.× mély.:
48.5×143.5×40.5 cm  

vitrin   
REG2W2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×56×40.5 cm

vitrin   
REG1W2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×56×40.5 cm   

éjjeli szekrény  
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
33.5×51×40.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/140
mag.× szél.× hossz.:
35/60.5×148×206.5 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/120/T
mag.× szél.× hossz.:
50/100×128×208 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/160/T
mag.× szél.× hossz.:
50/100×168×208 cm

ágy alatti kihúzható fiók   
SZU/120
mag.× szél.× mély.:
29×156×58 cm

ágy alatti kihúzható fiók   
SZU/160 
mag.× szél.× mély.:
29×156×78 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
35/60.5×168×206.5 cm
* csakis fehér és sonoma tölgy

asztal   
STO 110/75
mag.× szél.× hossz.:
77×75×110-155 cm

szék 
TRIO 2
mag.× szél.× mély.:
107×46×49 cm

íróasztal   
BIU2D2S/160
mag.× szél.× hossz.:
77×65×160 cm    

íróasztal   
BIU1D1S/120
mag.× szél.× hossz.:
77×65×120 cm

komód  
KOM5S
mag.× szél.× mély.:
112.5×56×40.5 cm

komód  
KOM6S
mag.× szél.× mély.:
112×104.5×40.5 cm

regál   
REG/90
mag.× szél.× mély.:
200.5×90×40.5 cm  

 
szekrény
REG2D2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×90×40.5 cm  

szekrény   
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×90×55.5 cm

kiegészítő polc  
WKSZF/86
mag.× szél.× mély.:
148×86×52 cm

szekrény
REG1D2S
mag.× szél.× mély.:
200.5×56×40 cm

szekrény  
SZF5D2S
mag.× szél.× mély.:
211×153.5×55.5 cm

tükör
LUS/50 
mag.× szél.× 
mély.:
116×49×2 cm
* csakis wenge 
és sonoma 
tölgy

akasztó
WIE/60 
mag.× szél.× 
mély.:
152×66×24 cm
* csakis wenge 
és sonoma tölgy

komód 
KOM1D1SP 
mag.× szél.× mély.:
77×49×40.5 cm
* csakis wenge és 
sonoma tölgy

cipősszekrény 
SBUT/60 
mag.× szél.× mély.:
44.5×66×40.5 cm
* csakis wenge és 
sonoma tölgy
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előszoba sor 
PPK
mag.× szél.× mély.:
185.5×90×30.5 cm

NEPO PLUS
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

matt fehér sonoma tölgy wenge

komód 
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
84×118.5×34 cm

cipősszekrény 
SFB2K2
mag.× szél.× mély.:
84×70×27.5 cm

cipősszekrény 
SFK1K
mag.× szél.× mély.:
50.5×70×34 cm

akasztó 
WIE/70
mag.× szél.× mély.:
25×70×1.5 cm

akasztó 
WIE/70/135
mag.× szél.× mély.:
135×70×1.5 cm

cipősszekrény 
SFB3K
mag.× szél.× mély.:
120.5×70×17.5 cm

íróasztal 
BIU1S
mag.× szél.× hossz.:
76×59×100 cm

íróasztal 
BIU2S
mag.× szél.× hossz.:
76×59×100 cm

szekrény 
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
197×80×54.5 cm

szekrény 
SZF3D2S
mag.× szél.× mély.:
197×118.5×54.5 cm

sarok szekrény 
SZFN2D
mag.× szél.× mély.:
197×79.5×79.5 cm

szekrény
REG1D
mag.× szél.× mély.:
197×60×34 cm

regál 
REG/60
mag.× szél.× mély.:
197×60×34 cm

regál 
REG/19/8 
mag.× szél.× mély.:
182×77×38.5 cm

regál 
REG2S/40
mag.× szél.× mély.:
197×40×34 cm

regál 
REG/12/12
mag.× szél.× mély.:
111×114×38.5  cm

regál 
REG/15/12
mag.× szél.× mély.:
146.5×114×38.5 cm

regál 
REG/15/16
mag.× szél.× mély.:
146.5×151×38.5  cm

akasztó 
WIE/15
mag.× szél.× 
mély.:
135×15×1.5 cm

dohányzóasztal   
LAW/115
mag.× szél.× hossz.:
45.5×56×115 cm

TV szekrény 
RTV2D
mag.× szél.× mély.:
42.5×138.5×46.5 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
44.5/66.5×95×203 cm

éjjeli szekrény   
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
42.5×49.5×34 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ3S
mag.× szél.× hossz.:
47.5/85.5×145.5×204.5 cm

komód 
KOM4S
mag.× szél.× mély.:
84×80×34 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/120
mag.× szél.× hossz.:
44.5/66.5×125×204 cm

ágy alatti kihúzható fiók 
SZU
mag.× szél.× mély.:
26×199×58.5 cm

ágy alatti kihúzható fiók
OPCJA/LOZ3S

ágy alatti kihúzható fiók 
SZU/162
mag.× szél.× mély.:
19×162×58.5 cm

fali szekrény
SFW/8/8
mag.× szél.× mély.:
74.5×77×32 cm
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BALDER
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

riviera tölgy / fényes fehér

akasztó
WIE/45
mag.× szél.× mély.:
148×45×21.5 cm

szekrény
REG1D1S
mag.× szél.× mély.:
192×62×39 cm

regál
REG1S
mag.× szél.× mély.:
192×62×39 cm

szekrény
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
192×90×51.5 cm

komód
KOM2D4S
mag.× szél.× mély.:
88×155×39 cm

kisszekrény
KOM4D
mag.× szél.× mély.:
99×104×39 cm

komód
KOM4S
mag.× szél.× mély.:
88×90×39 cm

íróasztal
BIU/120
mag.× szél.× hossz.:
77×56×120 cm

vitrin
REG1W
mag.× szél.× mély.:
192×62×39 cm

szekrény
SZF1D
mag.× szél.× mély.:
192×62×51.5 cm

tükör
LUS/45
mag.× szél.× mély.:
145×45×21.5 cm

cipősszekrény
SFK1D
mag.× szél.× mély.:
44×90×36.5 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
48×135×42 cm

ágy alatti 
kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
17×98×79.5 cm

fali szekrény
SFW/120
mag.× szél.× mély.:
31.5×120×31.5 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
80.5×95×204.5 cm
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NUIS
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

wotan tölgy/fényes fehér

vitrin
REG1D1W
mag.× szél.× mély.:
197.5×50×39.5 cm

komód
KOM2D
mag.× szél.× mély.: 
91.5×90×39.5 cm

szekrény
SZF4D
mag.× szél.× mély.:
197.5×90×58 cm

vitrin
REG2D2W
mag.× szél.× mély.:
141.5×90×39.5 cm

vitrin
KOM3W
mag.× szél.× mély.:
106.5×135×39.5 cm

komód 
KOM3S
mag.× szél.× mély.:
91.5×90×39.5 cm

komód 
KOM3D
mag.× szél.× mély.:
91.5×135×39.5 cm

ágyrács és matrac nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
85.5×165×204.5 cm

TV szekrény 
RTV3S
mag.× szél.× mély.:
47.5×135×39.5 cm

fali szekrény 
SFW1K/135
mag.× szél.× mély.: 
35×135×37.5 cm

fali szekrény 
SFW/135
mag.× szél.× mély.: 
29×135×37.5 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
38.5×50×39.5 cm

regál 
REG1D2S 
mag.× szél.× mély.: 
147.5×90×39.5 cm  

íróasztal 
BIU1D1S 
mag.× szél.× hossz.: 
75.5×60×120 cm

ágyrács és matrac nélküli ágy
LOZ/90 
mag.× szél.× hossz.: 
85.5×95×204.5 cm  

polc 
POLL/100 
mag.× szél.× mély.: 
25.5×102.5×22 cm

regál 
REG1D1S 
mag.× szél.× mély.: 
197.5×50×39.5 cm  
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ZELE
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

wotan tölgy / fényes fehér

íróasztal
BIU/120
mag.× szél.× hossz.:
76×60×120 cm

komód
KOM3S
mag.× szél.× mély.:
86×95×41 cm 

dohányzóasztal
LAW/120
mag.× szél.× hossz.:
45.5×60×120 cm  

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× 
hossz.:
80.5×95×204.5 cm

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/140
mag.× szél.× hossz.:
85.5×145×204.5 cm  

ágyrács és matrac  
nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
85.5×165×204.5 cm  

ágy alatti 
kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
17×98×79.5 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.× szél.× mély.:
45×135×41 cm  

komód
KOM2D3S
mag.× szél.× mély.:
86×135×41 cm

polc
POL/135
mag.× szél.× mély.:
20×135×18.5 cm 

fali szekrény
SFW1K
mag.× szél.× mély.:
37×135×31 cm  

vitrin
REG1W1D/90
mag.× szél.× mély.:
132.5×90×41 cm

kisszekrény
KOM4D
mag.× szél.× mély.:
106×104×41 cm  

vitrin
REG1W1D
mag.× szél.× mély.:
195×56×41 cm

regál
REG/56/195
mag.× szél.× mély.:
195×56×41 cm 

vitrin
REG1W3D
mag.× szél.× mély.:
1955×90×41 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.:
195×90.5×56.5 cm 

sarok szekrény
SZFN1D
mag.× szél.× mély.:
195×78×78 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
38.5×50×41 cm 

wotan tölgy 
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NANDU
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

világosszürke/
lengyel tölgy/
fényes fehér/sticker

világosszürke/
lengyel tölgy/
fényes fehér

íróasztal
BIU1D1S 
mag.× szél.× hossz.:
75.5×57×120 cm      

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/90 
mag.× szél.× hossz.:
42.5/80.5×95/90×204/200 cm      

ágy alatti kihúzható fiók  
SZU 
mag.× szél.× mély.:
25×156/200×79.5 cm

tároló
KTN1K 
mag.× szél.× mély.: 
35×50×40 cm  

komód
KOM3S
mag.× szél.× mély.: 
91×90×39 cm     

TV szekrény
RTV1D1S
mag.× szél.× mély.: 
46×135×39 cm 

komód
KOM2D1S
mag.× szél.× mély.: 
126×79.5×39 cm     

polc 
POL/50
mag.× szél.× mély.: 
56×56×22 cm      

regál
REG2D2S
mag.× szél.× mély.: 
164×79.5×39 cm      

regál
REG3S
mag.× szél.× mély.: 
200.5×50×39 cm     

sarok szekrény
SZFN2D1S
mag.× szél.× mély.: 
200.5×93×93 cm      

szekrény
SZF2D1S
mag.× szél.× mély.: 
200.5×90×55 cm    
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WESKER
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

lengyel tölgy/uni granat/
fényes fehér/sárga

tároló
KTN1S
mag.× szél.× mély.:
39×45×40 cm  

ágy alatti 
kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
27.5×174×79.5 cm  

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
45/90×94×204 cm  

komód
KOM1D2S
mag.× szél.× mély.:
97×90×40.5 cm  

komód
KOM2D2S
mag.× szél.× mély.:
97×150×40.5 cm  

íróasztal
BIU1S
mag.× szél.× hossz.:
75.5×59×120 cm  

polc 
POL
mag.× szél.× mély.:
60×89.5×22 cm  

regál
REG2D2S
mag.× szél.× mély.:
199.5×90×40.5 cm 

regál
REG2S
mag.× szél.× mély.:
199.5×60×40.5 cm  

szekrény
SZF2D2S
mag.× szél.× mély.:
199.5×90×56.5 cm  
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NAMEK
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

iconic tölgy/fényes fehér/szürke

éjjeli szekrény
KOM2S
mag.× szél.× mély.:
50×50×38.5 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/90
mag.× szél.× hossz.:
80.5×95×204.5 cm

ágy alatti kihúzható fiók
SZU
mag.× szél.× mély.:
17×98×79.5 cm

fali szekrény
SFW1D
mag.× szél.× mély.:
45.5×60×29.5 cm

emeletes ágy, matrac nélkül
LOZ1S/90/P
mag.× szél.× hossz.:
159×97×184 cm

Kínálatunkban Sirra 
matrac 80×180 cm

polc
POL/2/6
mag.× szél.× mély.:
19.5×60.5×21 cm

komód
KOM1D2S
mag.× szél.× mély.:
112×60×38.5 cm

kisszekrény
REG2D
mag.× szél.× mély.:
112×95×38.5 cm

polc
POL/2/10
mag.× szél.× mély.:
19.5×95.5×21 cm

íróasztal
BIU1D1S
mag.× szél.× hossz.:
77×54×120 cm

regál
REG/20/8/L
mag.× szél.× mély.:
191×75×38.5 cm

regál
REG/20/8/P
mag.× szél.× mély.:
191×75×38.5 cm

szekrény 
SZF2D
mag.× szél.× mély.:
198.5×95×52.5 cm

sarok szekrény
SZFN1D
mag.× szél.× mély.:
198.5×79.5×79.5 cm

regál
REG3D
mag.× szél.× mély.:
198.5×95×38.5 cm

szekrény
SZF1D
mag.× szél.× mély.:
198.5×60×52.5 cm
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Válassza ki a kárpitozott fejvég színét

Válassza ki az ágy nagyságát1 Válassza ki az ágy színét2

3
Elérhető a kárpitozott fejtámla a 90 cm, 120 cm, 140 cm és 160 cm ágyaknál 

komód AZTECA TRIO KOM4S/8/11; ágy LOZ/160/B

ágy LOZ/140/B: 
JF28-RE-NAK/TAP-140-SOLAR/99

90 - mag.× szél.× mély.: 40×92×4.5-8 cm
120 - mag.× szél.× mély.: 40×122×4.5-8 cm
140 - mag.× szél.× mély.: 40×142×4.5-8 cm
160 - mag.× szél.× mély.: 40×162×4.5-8 cm

INARI 91 GREY

SOLO 263 BLUE

ágy ágyráccsal 
és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/90/B
mag.× szél.× hossz.:
40.5/95×99×204.5 cm

fényes fehér sonoma tölgy

wotan tölgy

ágy ágyráccsal 
és ágyneműtartóval,  
matrac nélkül
LOZ/120/B
mag.× szél.× hossz.:
40.5/95×129×204.5 cm

ágy ágyráccsal  
és ágyneműtartóval,  
matrac nélkül
LOZ/140/B
mag.× szél.× hossz.:
40.5/95×149×204.5 cm

ágy ágyráccsal  
és ágyneműtartóval,  
matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
40.5/95×169×204.5 cm

ÁGYAK

TETRIX
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

Ha nemcsak ágyat de tágas szekrényt 
is keres ebben az esetben a legmegfe-
lelőbb megoldást a Tetrix ágyak bizto-
sítják. Elérhető külömböző színekben, 
ágyneműtartóval, gázrugóval. Tudta, 
hogyha szeret olvasni lefekvés elött 
kibővítheti az ágyat kényelmes kárpi-
tos fejvéggel?

SOLAR 99 BLACK
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KASSEL
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

SALINS
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

monastery tölgy / fekete tölgy

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/160/A
mag.× szél.× hossz.:
42/98.5×165/265×206 cm

ágy ágyráccsal és ágy-
neműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.× szél.× hossz.:
42/98.5×165/265×206 cm

komód
KOM1D5S
mag.× szél.× mély.:
90×150×41 cm

szekrény
SZF/270 
mag.× szél.× mély.:
218.5×270×60.5 cm

dekor keret
PST270/218
mag.× szél.× mély.:
223.5×280.1×17.5 cm

Kiegészítő polcok:
POL/98 (2 db)
mag.× szél.× mély.: 
2.2×98×48 cm
POL/83 (2 db)
mag.× szél.× mély.: 
2,2×83×48 cm

Elérhető LED világítás
PST270/218 

világos sibiu lucfenyő/
larico fenyő

ágy alatti kihúzható fiók 
SZU/194
mag.× szél.× mély.:
18×193.5×60 cm

ágyrács és matrac nélküli ágy
LOZ/160
mag.× szél.× hossz.:
85×167×204.5 cm

szekrény
SZF/153
mag.× szél.× mély.:
210×150×58 cm

kiegészítő polcok
POL/66
mag.× szél.× mély.:  
1.5×65×46.5 cm

komód
KOM4S
mag.× szél.× mély.:
94.5×100×46 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.× szél.× mély.:
41×50×39 cm

ágyrács és matrac 
nélküli ágy
LOZ/180/A
mag.× szél.× hossz.:
42/98.5×185/285×206 cm

ágy ágyráccsal és 
ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/180/B
mag.× szél.× hossz.:
42/98.5×185/285×206 cm
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COLIN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

GENT
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

KORPUSZ
fehér

sonoma 
tölgy

A KORPUSZ SZÍNEI
A korpusz és a bútor egyes részei igény 
szerint variálhatóak.

A KORPUSZ NAGYSÁGA
Három méretben elérhetőek

153-as szekrény 
korpusza 
mag.× szél.× mély.: 
153/64/218.5 cm

163-as szekrény 
korpusza 
mag.× szél.× mély.:  
183/64/218.5 cm

220-as szekrény 
korpusza 
mag.× szél.× mély.:  
220/64/218.5 cm

1     VÁLASSZA KI A KORPUSZ 
      MÉRETÉT ÉS SZÍNÉT

AJTÓK

A FOGANTYÚK ELÉRHETŐK 
A KÖV. SZÍNEKBEN: GRAFIT 
ÉS EZÜST

fehér

fényes fehér
lakk

wotan 
tölgy

tükör

sonoma 
tölgy

grandson 
tölgy

fényes fehér 
fólia

2     VÁLASSZA KI AZ AJTÓK 
      SZÍNÉT ÉS A FOGANTYÚKAT

egy csomag 3 db 
kiegészítő polccal

egy csomag 
3 db kiegészítő fiókkal

3     VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐKET

stirling tölgy

szekrény 
REG1D/20/7
mag.× szél.× mély.:
200.5×66×40 cm

szekrény 
REG2L1S/20/9
mag.× szél.× mély.:
200.5×88×40 cm

cipősszekrény  
KOM1S/5/10
mag.× szél.× mély.:
50×101×40 cm

komód 
KOM2D2S/10/10
mag.× szél.× mély.:
100.5×101×40 cm

komód 
KOM1D1S/10/7
mag.× szél.× mély.:
100.5×66×40 cm

akasztó 
PAN/16/10
mag.× szél.× mély.:
168×101×24 cm

tükör 
LUS/7/10
mag.× szél.× mély.:
60×101×2 cm
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monastery
tölgy  

fehér szonoma
tölgy

korpusz:

díszléccel ellátott 
forgatható 
nyitásirányú 
frontokkal

frontok:

fényes 
fehér

tükör

világos szürke 
(lacobel)

magnólia 
(lacobel)

fényes fekete 
(lacobel)

fehér 

világos sibiu 
vörösfenyő

stirling 
tölgy

arany sibiu 
vörösfenyő

wotan 
tölgy

szonoma 
tölgy

monastery
tölgy  

fényes fehér
(lacobel)

MAGASSÁG MÉLYSÉG

66 cm 45 cm

21
8 

cm

24
0 

cm
MEGBÍZHATÓ 
VÁZSZERKEZET

KORPUSZOK 
FORGATHATÓ 
NYITÁSIRÁNYÚ 
AJTÓKKAL

TOLÓAJTÓS 
KORPUSZOK 

120 cm 150 cm 170, 180 cm 200 cm 220, 240, 260 cm

Korpusz vastagsága: 18mm
Fenék vastagsága: 22mm

50 cm 75 cm 100 cm összeköthető saroksarok

SZÉLESSÉG

Milyen belmagasságú 
helységet szeretne 
berendezni? Igényei 
szerint választhat 
magasabb ill. alacsonyabb 
szekrényt, amely 
magassága 218 vagy akár 
240 cm is lehet.

A szekrény mélységét 
a rendelkezésre 
álló helység alapján 
válasszák ki. 
A keskenyebb 
szekrények tökéletesen 
passzolnak a kisebb 
folyosókhoz is.

Választhat egy részből álló szekrényt is, vagy variálhat többféle 
korpusszal, hogy egy stílusos szekrénysort kapjon. Ez csak Önön múlik.

TERVEZZE MEG ÖN SZEKRÉNYE MÉRETEITP

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK 
TETSZŐ SZÍNTP

mag.×szél.×mély.: 
218×120×45 cm

szín: fényes fehér (lacobel) / tükör
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Saját Flex szekrény kialakításának lehetősége szinte végtelen. Íme néhány változat a lehetőségekből.  
Merítsen ihletet, vagy készítsen saját, egyedi gardróbszekrényt.

ÖTLETEK SZÍNVARIÁCIÓKHOZP

nadrágtartó

fogas sekély 
szekrénybe

hosszú fogasrövid fogas

fiók elválasztókkalüveges fiókfiók

tároló 3 db polc 3 db fiók + polc

világítás

cipőspolc alsó polc állvánnyalpolc ajtóféküvegpolc

teljes kihúzást biztosító 
sínekkel ellátott fiókok

Flex szekrényben található összes 
fiókra érvényes

egyenletes futású és 
halk záródású fiókok

Ismerje meg az egyes kiegészítőket és  
fedezzen fel még több lehetőséget a tárgyai 
elrendezéséhez.

VÁLASSZA KI SZEKRÉNYÉHEZ A 
MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐKETP

mag.×szél.×mély.: 
240×200×45 cm

szín: arany sibiu vörösfenyő / tükör

mag.×szél.×mély.: 
218×120×45 cm

szín: fényes fehér (lacobel) / tükör

mag.×szél.×mély.: 
218×150×45 cm

szín: fehér / wotan tölgy

mag.×szél.×mély.: 
218×75×66 cm

szín: tükör / fényes fehér

mag.×szél.×mély.: 
218×220×66 cm

szín: fényes fekete (lacobel) / monastery tölgy

mag.×szél.×mély.: 
240×220×66 cm

szín: fényes fehér (lacobel)

mag.×szél.×mély.: 
240×240×66 cm

szín: tükör/ szonoma tölgy
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_2-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×180×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. fiókok - 4×
2. polcok - 5×
3. fogasok - 2×

2

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_1-BI/BIP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
 218×120×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db polc - 1×
2. fiók - 1×
3. polcok - 2×
4. cipőspolc - 1×
5. fogas - 1×
6. ajtófék - 1×

1
tükörfehér

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehér
(lacobel)

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_3-BI/MSJ/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×201×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. fiókok - 2×
2. 3 db fiók + polc - 1×
3. polcok - 10×
4. cipőspolc - 1×
5. fogasok - 2×
6. ajtófék - 1×

3

fehér fehér 

KORPUSZ: FRONT:

tükör

fehér világos sibiu 
lucfenyő

KORPUSZ: FRONT:
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_5-DSO/DSO/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×240×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
2. polcok - 14×
3. tároló - 1×
4. fogas - 1×
5. ajtófék - 1×

5

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_4-BI/DWO/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×150×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polc - 5×
3. fogas - 1×

4

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_7-DSO/DSO

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×170×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polcok - 9×
3. tároló - 1×
4. fogas - 1×

7

fehér fehér

KORPUSZ: FRONT:

wotan tölgy 

sonoma 
tölgy

sonoma 
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:

sonoma 
tölgy

sonoma 
tölgy

KORPUSZ: FRONT:
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_10-BI/BLP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
 218×120×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. fiókok - 2×
2. polcok - 6×
3. fogasok - 2×

10

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_8-DMON/DMON/CAP

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
 218×220×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. fiókok - 3×
2. üveges fiók - 1×
3. nadrágtartó - 1×
4. 3 db polc - 1×
5. polcok - 5×
6. fogasok - 3×
7. ajtófék - 1×

8

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_11-DSO/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×100×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 5×
2. cipőspolcok - 2×
3. fogasok - 2×

11

fehér

KORPUSZ: FRONT:

tükör

fényes fehér

sonoma 
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fényes fekete 
(lacobel)

KORPUSZ: FRONT:

monastery 
tölgy  

monastery 
tölgy 
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_13-BI/BLP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×200×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 2×
2. polcok - 7×
3. fogasok - 5×

13

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_12-DSO/BLP

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×100×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 5×
2. cipőspolcok - 2×
3. fogasok - 3×

12

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_14-BI/BLP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×75×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polc - 1×
3. fogas - 1×

14

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehérsonoma 
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehér

fehér

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehér

fehér
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SAROK SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_1-BI/BIP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×220/115×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polcok - 6×
3. 3 db polc - 1×
4. tároló - 1×
5. fogasok - 2×
6. ajtófék - 1×

16

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_15-DSO/DSO

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×50×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polcok - 2×
3. fogas - 1×

15

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_17-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×50×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polcok - 2×
3. fogas - 1×

17

KORPUSZ: FRONT:

sonoma 
tölgy

sonoma 
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehér

fehér

KORPUSZ: FRONT:

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér fehér 
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_19-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×150×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. fiók - 1×
3. polcok - 4×
4. fogasok - 2×

19

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_18-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×150×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. 3 db polc - 1×
3. polcok - 4×
4. fogasok - 2×

18

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_20-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×75×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. polcok - 2×
3. fogas - 1×

20

KORPUSZ: FRONT:

fehér fehér 

KORPUSZ: FRONT:

fehér fehér 

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fehér

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér 
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_22-BI/BLP/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×150×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 2×
2. polcok - 10×
3. fogasok - 2×

22

SAROK SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_21-BI/DSO

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×170/116×45/66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 10×
2. cipőspolc - 2×
3. fogasok - 2×

21

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_23-BI/BI/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×150×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc -1×
2. fiók - 1×
3. cipőspolcok - 3×
4. polcok - 7×
5. fogasok - 2×

23

KORPUSZ: FRONT:

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér sonoma
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fényes fehér

fehér

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fehér

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér 
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TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_25-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×200×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 3×
2. fogasok - 3×

25

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_24-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×150×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 3×
2. fogasok - 3×

24

SAROK SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_26-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×103/103×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 7×
2. belső megvilágítás - 2×
3. fogasok - 2×

26

KORPUSZ: FRONT:

fehér fehér 

KORPUSZ: FRONT:

fehér fehér 

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér 

KORPUSZ: FRONT:

fehér 
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_28-DSO/JSZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×100×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. fiók - 1×
3. polcok - 6×
4. fogasok - 2×

28

SAROK SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_27-BI/BI

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×120/116×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db polc - 1×
2. polcok - 5×
3. fogasok - 2×

27

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_29-BI/DMON

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×150×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. 3 db polc - 1×
3. polcok - 7×
4. fogasok - 2×

29

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

KORPUSZ: FRONT:

fehér fehér 

KORPUSZ: FRONT:

sonoma
tölgy

világos szürke
(lacobel)

KORPUSZ: FRONT:

fehér monastery 
tölgy 
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_36-BI/BI/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×125×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 2×
2. polcok - 6×
3. fogas - 1×
4. belső megvilágítás - 1×

36

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_35-BI/MSJ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×200×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1×
2. fiók - 1×
3. polcok - 13×
4. cipőspolcok - 2×
5. fogasok - 4×
6. belső megvilágítások - 2×

35

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_37-DSO/DSO/SZ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×200×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 1× 
2. fiókok - 2×
3. polcok - 9×
4. cipőspolc - 1×
5. fogasok - 2×
6. ajtófék - 1×
7. belső megvilágítások - 2×
8. külső megvilágítás - 1×

37

KORPUSZ: FRONT:

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér világos sibiu 
lucfenyő

tükör

KORPUSZ: FRONT:

fehér

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér 

sonoma 
tölgy

sonoma 
tölgy

tükör

KORPUSZ: FRONT:
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_39-DMON

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×50×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 2×
2. polcok - 2×
3. fogas - 1×

39

FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_38-BI/MSJ

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
240×50×45 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. fiók - 1×
2. felső polcok - 2×
3. polc - 1×
4. cipőspolc - 2×
5. fogas - 1×
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FORGATHATÓ NYITÁSIRÁNYÚ
AJTÓS SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_40-BI/DWO

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×100×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. polcok - 4×
2. cipőspolcok - 2×
3. fogasok - 2×

40

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal

fehér világos sibiu 
lucfenyő

KORPUSZ: FRONT:

KORPUSZ: FRONT:

monastery 
tölgy 

tükör

wotan tölgy fehér

KORPUSZ: FRONT:

díszlécekkel ellátott forgatható
nyitásirányú frontokkal
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SAROK SZEKRÉNY

F57-SZAFA_ZESTAW_42-DMON/DMON

MAG.× SZÉL.× MÉLY.:
218×153/253×66 cm

KIEGÉSZÍTŐK:
1. 3 db fiók + polc - 2×
2. polcok - 9×
3. tároló - 1×
4. fogasok - 3×
5. ajtófék - 1×
6. belső megvilágítások - 2×

42
KORPUSZ: FRONT:

monastery 
tölgy 

monastery 
tölgy 
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A képen: Family Line konyha, ajtók: Iris ferro

FAMILY LINE

A képen: Family Line konyha, ajtók: Sole lincolna dió/magnólia fénnyel
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A képen: Family Line konyha, ajtók: Older matt trufla

FAMILY LINE

A képen: Family Line konyha, ajtók: Fiore fehér szupermatt
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A képen: Senso Kitchens - Capital konyha, ajtók: 33rd Saperavi Avenue szürke meteo fénnyel; 
36th Norde Avenue természetes crud tölgy

SENSO KITCHENS

A képen: Senso Kitchens - Capital konyha, ajtók: 47th Scott Avenue tinta/wenge tölgy
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A képen: Senso Kitchens - Royal konyha, ajtók: Imperor bianco tölgy

SENSO KITCHENS

A képen: Senso Kitchens - Royal  konyha, ajtók: Kasetta világos szürke



Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra
2,5TVE+2

sarok ülőgarnitúra
2F L-OTM/BK P, 
OTM/BK L-2F P

mag.× szél.× mély.: 95×216×96 cm - 2,5TVE kanapé
mag.× szél.× mély.: 95×178×96 cm - kettes kanapé

mag.× szél.× mély.: 97×246×200 cm   
fekvőfelület: 123×176 cm

1. DOLLARO GRIS + összes DOLLARO bőr szövetminta

1. MONOLITH 77 + összes 1. árkategóriában található 
szövetminta

1. MADRAS + műbőr 518 + bőr szövetminta + 
műbőr - Madras 207, 510, 514, 504, 516, 502, 
518, 519

Teljes egészében bőrrel bevont kettes villany relaxációs 
funkcióval ellátott luxus kanapé. A tökéletes kényelmet 
a háttámlában felhaszált minőségi HR hab és szilikon 
biztosítja. A lábak krómozott kivitelben kaphatóak. 
Kínálatunkban elérhető kettes kanapé relaxációs 
2TVE (mag. × szél. × mély.: 95×178×96 cm), relaxációs 
kanapé (mag. × szél. × mély.: 95×120×96 cm), funkció 
nélküli kanapé (mag. × szél. × mély.: 95×120×96 
cm) változatban illetve elérhető a H/F puff (mag. × 
szél. × mély.: 44/79×91×57 cm) amely tartalmazza a 
pozicionáló funkciót, ágyneműtartót nem.

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Az ülőhelyek minőségi 
HR habból készültek, ill. a háttámlákban felhasznált 
szilikon biztosítják a tökéletes kényelmet. Krómozott 
lábak. Kínálatunkban elérhető az ágyneműtartóval 
ellátott H/BK puff is (mag. × szél. × mély.: 44×70×60 cm). 
Igény szerint kivitelezhető a bőr + műbőr és a teljses 
bőrbevonatos ülőgarnitúra elkészítése is.

PERLE

CORTI

1. 2 + 2,5TVE

1. 2F L-OTM/BK P

OTM/BK L-2F P

U alakú ülőgarnitúra
REC/BK L-ELE2,5F/UP-E-ELE1-1TVE P,
1TVE L-ELE1-E-ELE2,5F/UP-REC/BK P

mag.× szél.× mély.: 
81/97×343×273/182 cm  
fekvőfelület: 123×264 cm      

U alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, villany relaxációs 
funkciós, állítható fejtámlákkal elátott luxus kanapé 
amely alkalmi alvásra alkalmas. A tökéletes kényelmet az 
ülőhelyeken a minőségi HR hab alkalmazása biztosítja. 
Elérhető választható színű lábakkal. Kínálatunkban 
kapható az ágyneműtartóval ellátott H/BK puff is (mag. 
× szél. × mély.: 46×113×66 cm).

TIMO

1. REC/BK L-ELE2,5F/UP-E-ELE1-1TVE P

1TVE L-ELE1-E-ELE2,5F/UP-REC/BK P

2TVE2,5TVE 1TVE
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sarok ülőgarnitúra
3F L-OTM/BK P, 
OTM/BK L-3F P

mag.× szél.× mély.: 77/98×286×206 cm 
fekvőfelület: 140×185 cm

1. TARHE 27, 
2. TARHE 16 + összes 2. árkategóriában található szövetminta

Luxus sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funcióval, állítható fejtámlákkal mindennapi alvásra 
ajánlott kivitelezésben. Az ülőhelyek tökéletes 
kényelmét a HR hab alkalmazása biztosítja. Krómozott 
lábakkal kapható.

MONO

1. 3F L-OTM/BK P

2. 3F

sarok ülőgarnitúra
2F L-OTM/BK P, 
OTM/BK L-2F P       

mag.× szél.× mély.: 82×236×190 cm
fekvőfelület: 123×178 cm

1. MAGIC VELVET 2215 + összes 1. árkategóriában található 
szövetminta

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Az ülőhelyek 
minőségi HR habból készültek, ill. szilikonnal a 
háttámlákban melyek biztosítják a tökéletes kényelmet. 
Választható színű fa lábakkal. Kínálatunkban elérhető 
ágyneműtartóval ellátott H/BK puff is (mag. × szél. × 
mély.: 44×70×60 cm).

VISTA

1. 2F L-OTM/BK P

sarok ülőgarnitúra
1(70)TVE L-ELE2,5F-EN-1HT/BK P, 
1HT/BK L-EN-ELE2,5F-1(70)TVE P

mag.× szél.× mély.: 80/100×347×220 cm 
fekvőfelület: 130×196 cm

1. MILTON NEW 17 + összes 2. árkategóriában található 
szövetminta

Ágyazható luxus sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval,  
állítható fejtámlákkal, elektromos funkcióval ellátott  
relax résszel, alkalmi alvásra ajánlott. A tökéletes  
kényelmet a minőségi HR habot tartalmazó ülőhelyek  
biztosítják. Választható színű fa lábakkal. Kínálatunkban  
elérhető ágyneműtartóval ellátott H/BK puff is (mag. × 
szél. × mély.: 45×70×60 cm).

LIVING

1. 1(70)TVE L-ELE2,5F-EN-1HT/BK P

1HT/BK L-EN-ELE2,5F-1(70)TVE P

3F kanapé 
mag.× szél.× mély.: 77/98×203×103 cm
fekvőfelület: 140×185 cm
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U alakú ülőgarnitúra
OTM/BK L-ELE2,5F-REC BK P,
REC/BK L-ELE2,5F-OTM/BK P

sarok ülőgarnitúra
2,5F L-E-1HT/BK P, 
1HT/BK L-E-2,5F P 

mag.× szél.× mély.: 79/96×338×210/176 cm
fekvőfelület: 125×265 cm

mag.× szél.× mély.: 84/97×276×228 cm
fekvőfelület: 130×196 cm

mag.× szél.× mély.: 76/92×245×206 cm 
fekvőfelület: 127×185 cm

1. PRESTON 100 + összes 1. árkategóriában található 
szövetminta

1. TARHE 59 + összes 2. árkategóriában található szövetminta

U alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funcióval, állítható fejtámlákkal elátott luxus kanapé 
amely alkalmi alvásra alkalmas. Az ülőhelyek tökéletes 
kényelmét a minőségi HR hab alkalmazása biztosítja. 
Kóm bevonattal ellátott lábakkal. Kínálatunkban 
kapható az ágyneműtartóval ellátott H/BK puff is (mag. 
× szél. × mély.: 44×70×60 cm).

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra 
ajánlott. A tökéletes kényelmet a minőségi HR habot 
tartalmazó ülőhelyek biztosítják. Választható színű fa 
lábakkal. Kínálatunkban elérhető ágyneműtartóval 
ellátott H/BK puff is (mag. × szél. × mély.: 46×113×66 
cm).

WAVE

MODE

1. REC/BK L-ELE2,5F-OTM/BK P

OTM/BK L-ELE2,5F-REC/BK P

1. 1HT/BK L-E-2,5F P

sarok ülőgarnitúra
2F L-OTM/BK P, 
OTM/BK L-2F P

1. MATT VELVET 75 + összes 1. árkategóriában található 
szövetminta

Ágyazható modern sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, 
állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra ajánlott. A 
minőségi HR habot tartalmazó ülőhelyek biztosítják a 
tökéletes kényelmet. Mintakínálat szerint választható fa 
lábakkal. Illetve elérhető a H/F puff (mag. × szél. × mély.: 
44/79×91×57 cm) amely pozicionáló funkciót tartalmaz, 
ágyneműtartót nem.

ASPEN

1. OTM/BK L-2F P
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sarok ülőgarnitúra

2.5AL QUER+ROH+1.5ABH R, 
1.5ABH L+ROH+2.5AR QUER

sarok ülőgarnitúra

2.5AL QUER (AT1)+UBER MED BK, 
UBEL MED BK+2.5AR QUER (AT1)

sarok ülőgarnitúra

3AL QUER+UBER MED BK,
UBEL MED BK+3AR QUER

mag.× szél.× mély.: 97×267×217cm
fekvőfelület: 116×219 cm
ülőfelület mag.x mély.: 44×59 cm

mag.× szél.× mély.: 82-101×283×205 cm
fekvőfelület: 115×210 cm
ülőfelület mag.x mély.: 46×58 cm

mag.× szél.× mély.: 84-100×292×204 cm
fekvőfelület: 118×221 cm
ülőfelület mag.x mély.: 47×61 cm

1. DUBLIN 25, 
2. DUBLIN 16 + teljes szövetminta kínálat DUBLIN és FENIX

* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

1. 2,5AL QUER+ROH+1,5ABH R

2. 1.5ABH L+ROH+2.5AR QUER

2. 2.5AL QUER (AT1)+UBER MED BK

2. UBEL MED BK+3AR QUER

1. UBEL MED BK+2.5AR QUER (AT1)

1. 3AL QUER+UBER MED BK

1. ALAMO 46, 
2. ALAMO 06 + teljes szövetminta kínálat DUBLIN és FENIX

* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

1. FENIX 27, 
2. FENIX 24 + teljes szövetminta kínálat DUBLIN és FENIX
  
* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

A Soria ülőgarnitúra magas háttámlákkal és kényelmes 
ülőfelülettel rendelkezik, alkalmi alvásra ajánlott.                                                                                                           
Lábak: króm/ fekete/ fa 12 cm.

Mondo II alkalmi alvásra ajánlott, ágyneműtartóval 
ellátott, állítható fejtámlákkal, attraktív dizájn, 
választható díszvarrással.  
Lábak: króm/ fa 7 cm.

Praktikus és kényelmes Salerno ülőgarnitúra, 
amely alkalmi alvásra ajánlott,  ágyneműtartóval 
és állítható háttámlával.  Állítható könyöktámasz.                                         
Lábak: króm/fekete/fa 10 cm.    

SORIA

MONDO II

SALERNO
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sarok ülőgarnitúra  
2F L-RE-1HT P, 1HT L-RE-2F P

sarok ülőgarnitúra  
2,5F L-TRE-1HT P, 1HT L-TRE-2,5F P

mag.× szél.× mély.: 85/103×274×232 cm
fekvőfelület: 134×194 cm
ülőfelület mag.x mély.: 48×54/68 cm

mag.× szél.× mély.: 89/111×262×235 cm
fekvőfelület: 118×194 cm
ülőfelület mag.x mély.:  47×52 cm

1. PARIS PETROL 707, 
2. PARIS MUSTARD 520 + teljes 
PARIS szövetminta és a BASIC 
megjelölésű szövetek

1. FLORENCE BORDEUX 59, 2. FLORENCE SAVANNAH 
03 +  teljes FLORENCE szövetminta és a C megjelölésű 
szövetek

Sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, ágyneműtartó 
nélkül, rögzített fejtámlákkal. Külön rendelhető 
kínálatunkból  a könyöktámasz beállítása, a fejtámasz 
beállítása, ágyneműtartó, deréktámasztó- és díszparnák is. 
Fekete fém lábakkal, de választható az aktuális színminták 
közül más színű lábakkal is. Kínlatunkban puff is elérhető 
(mag.x szél.x mély. 48×133×71 cm).

Sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, ágyneműtartó 
nélkül. Rendelhető balos és jobbos verzióban is. Bükkfából 
készült színezetlen lábakkal, de választható az aktuális 
színminták közül más színű lábakkal is.  Külön rendelhető 
ágyneműtartó és fejtámla (mag. x szél.: 22x52 cm) és 
MILOS fotel is (mag. x szél. x mély.: 93x70x76 cm).

COLORADO

SOLEO

1. 2F L-RE-1HT P

1. 2,5F L-TRE-1HT P

2. 2F L-RE-1HT P

2. 2,5F L-TRE-1HT P

ülőgarnitúra   
3+2+1

mag.× szél.× mély.: 89×192-196×90 cm - 3 személyes
ülőfelület mag.x mély.: 48×54 cm

mag.× szél.× mély.: 89×163-166×90 cm - 2 személyes
mag.× szél.× mély.: 89×101-104×90 cm - fotel

1. ASTER BLUMEN BEIGE, 
2. OLYMPIA OLIVE 751 +  teljes C megjelölésű 
szövetminta

Videki stílusú sarok ülőgarnitúra, hatásos és igényes 
átvarrással a háttámasznál a  ágyazható funkció és 
ágyneműtartó nélkül. Három fajta karfa valamint három 
fajta fából készült láb választható hozzá. Bükkfából készült 
lábakkal, de az aktuális színminták közül választható 
más színű lábakkal is. Kínálatunkból rendelhető a sarok 
kialakítás is amely viszont ágyneműtartó nélkül kapható. 
Ágyneműtartó és fejtámla hozzárendelhető  ( mag. x 
szél.: 22x52 cm vagy 25x50 cm). A Trondheim ülőgarnitúra 
családot kiegészíthetjük a 2 személyes Recameire 
fotellel (mag.x szél.x mély: 89x194-197x92 cm) valamint 
ágyneműtartó neküli vagy ágyneműtartós puffal (mag.x 
szél.x mély: 48x101x66 cm).

TRONDHEIM

1. 3+2+1

2. OTM-3F 3. Recameire 2- személyes
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sarok ülőgarnitúra  
3F-OTM/BK, OTM/BK-3F

bőr ülőgarnitúra 
3F-OTM, OTM-3F

mag.× szél.× mély.: 73/93×279×228 cm
fekvőfelület: 120×200 cm
ülőfelület mag.x mély.: 45×57 cm

mag.× szél.× mély.: 84/98×293×232 cm
fekvőfelület: 124×208 cm
ülőfelület mag.x mély.: 46×61 cm

1. ORLANDO SILVER C014, 
2. ORLANDO STEEL C011 + teljes 
ORLANDO szövetminta és az 1S 
megjelölésű szövetek

1. PAMPAS AMBER M9030, 
2. PAMPAS SCHWARZ M9003 + teljes bőr PAMPAS 
szövetminta

Sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, ágyneműtartóval 
és állítható támlákkal. Alkalmi alvásra ajánlott. Krómozott 
fém lábakkal.

Luxus bőr ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartó és állítható támlák nélkül. Alkalmi alvásra 
ajánlott. Krómozott fém lábakkal. Kínlatunkban puff is 
elérhető (mag.x szél.x mély: 46x98x98 cm).

FAMOUS

TERESA

1. 3F-OTM/BK

1. 3F-OTM

2. 3F-OTM/BK

2. 3F-OTM

sarok ülőgarnitúra  
3F-REF-2SK, 2SK-REF-3F

mag.× szél.× mély.: 95/107×262×213 cm 
fekvőfelület: 117×196 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 46×54 cm

1. GRIMALDI SAHARA P061, 
2. GRIMALDI COCOA P063 + teljes GRIMALDI 
szövetminta és az 1S megjelölésű szövetek

Klasszikus ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és sarki relax funkcióval.  Alkalmi alvásra 
ajánlott. A puff ágyneműtartóval rendelkezik. Fejtámla 
külön fizetendő (mag.x szél.: 21×45 cm).

MANDELA

1. 3F-REF-2SK + FOTEL + PUFF

2. 3F-REK-2SK

mag.× szél.× mély.: 95/107×108×91 cm - fotel
mag.× szél.× mély.: 46×68×68 cm - puff



U-alakú ülőgarnitúra
REC-3F-RE-OTM/SK, OTM/SK-RE-3F-REC

mag.× szél.× mély.: 80/92×383×255/171 cm
fekvőfelület: 138×300 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 41×75 cm

sarok ülőgarnitúra
(3F-RE-OTM/SK, OTM/SK-RE-3F)
mag.× szél.× mély.: 80/92×307×255 cm 
fekvőfelület: 138×222 cm

1. ALL SENSES F197/F182, 
2. ALL SENSES F190/F180 + teljes
ALL SENSES szövetminta és az 1S megjelölésű szövetek

Modern elemes ülőgarnitúra, mely többféle 
elemből állítható össze, ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlákkal. Az ár 
tartalmazza a deréktámasztó párnákat is. Krómozott 
fém lábakkal. Kínálatunkban puff is elérhető  (mag.x 
szél.x mély: 41x100x70 cm).

ETERNITY

1. REC-3F-RE-OTM/SK

 2. 3F-RE-OTM/SK
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sarok ülőgarnitúra
3F-OTM/SK, OTM/SK-3F

mag.× szél.× mély.: 86/106×300×224 cm 
fekvőfelület: 131×218 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 44×68 cm

1. VELVET F604 ROSEWOOD, 
2. VELVET F612 NAVY BLUE + teljes VELVET szövetminta 

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Krómozott 
lábakkal. Az ár tartalmazza az 5 deréktámasztó 
készletet (mag. x szél.: 30x60 cm). Fejtámla is 
hozzárendelhető (mag. x szél.: 27x55 cm).

ALICE

U-alakú ülőgarnitúra
REC/BK-2F-OTM, OTM-2F-REC/BK

mag.× szél.× mély.: 74/92×304×207/170 cm 
fekvőfelület: 125×247 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 47×62 cm
fotel: 
mag.× szél.× mély.: 74/92×102×105 cm

U-alakú modern ülőgarnitúra, állítható fejtámlával, 
ágyazható funkcióval,  ágyneműtartóval. Alkalmi 
alvásra ajánlott. Krómozott fém lábakkal. 
Kínálatunkban puff is elérhető  (mag.x szél.x mély: 
47x95x64 cm).

SAMMY

1. CAMPSBAY R454 TURTLE, 
2. CAMPSBAY R456 MUSTARD 
+  teljes CAMPSBAY szövetminta 
és az 1S megjelölésű szövetek

1. ALICE 3F-OTM/SK

1. REC/BK-2F-OTM

2. REC/BK-2F-OTM

2. 3F-OTM/SK
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sarok ülőgarnitúra 
1,5F-OTM, OTM-1,5F

mag.× szél.× mély.: 85/99×269×215 cm 
fekvőfelület: 129×188 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 45×50/68 cm

1. NEW YORK G010 BLACK, 
2. NEW YORK G002 LIGHT GREY +  teljes NEW YORK 
szövetminta és az 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartó nélkül,  állítható fejtámlákkal,  beállított 
ülőhely mélységgel. Az ár tartalmazza a karfa 
beállításának lehetőségét. Alkalmi alvásra ajánlott. 
Krómozott fém lábakkal. A puff ágyneműtartóval 
rendelkezik. H/BK (mag.x szél.x mély: 45x101x63 cm).

ROMANA

1. 1,5F-OTM

2. 1,5F-OTM

2. REC-3DL-OTM

U-alakú ülőgarnitúra 
REC-3DL-OTM, OTM-3DL-REC

mag.× szél.× mély.: 68/92×371×203/165 cm
fekvőfelület: 127×315 cm
ülőfelület mag.x mély.: 45×62/86 cm

1. FRISCO G706 ELEPHANT, 
2. FRISCO G708 ANTHRAZITE +teljes FRISCO szövetminta  
és az 1S megjelölésű szövetek

U-alakú ülőgarnitúra, ágyazható funkcióval,  
ágyneműtartóval. A háttámla párnák kivehetőek. Az 
ár tartalmazza a két fejtámla árát is. További fejtámlák 
hozzávásárolhatóak. Alkalmi alvásra ajánlott. 
Krómozott fém lábakkal. 

OLIFANT

1. REC-3DL-OTM

sarok ülőgarnitúra 
3F-OTM, OTM-3F

mag.× szél.× mély.: 79/97×310×231 cm
fekvőfelület: 124×228 cm
ülőfelület mag.x mély.: 46×63 cm

1. NEW YORK G005 MUSTARD, 
2. NEW YORK G003 ANTHRAZITE + teljes NEW YORK 
szövetminta és az 1S megjelölésű szövetek

Sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval,  állítható 
fejtámlákkal. A vázszerkezet kemény fából és 
fenyőből készült, a forgácslapok formaldehidet nem 
tartalmaznak. A molitan hab (PU) nem tartalmaz 
freon gázokat és PVC-t sem. 10 cm magasságú fém 
lábakkal. A kínálatban puff is elérhető (mag.x szél.x 
mély: 46x108x108 cm).

GEMINI

1. 3F-OTM

2. 3F-OTM



1. jobbos verzió

U-alakú ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84×325×225/172 cm
fekvőfelület: 128×265 cm

1. SOLID 39   
2. SOLID 83  
3. SOLID 79

U-alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete lábakkal.

DOTTI-U 

2. balos verzió

2. balos verzió

U-alakú ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 85×330×228/161 cm
fekvőfelület: 132×268 cm

1. ZARIA 03  
2. ZARIA 13  
3. ZARIA 16 

U-alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Selyemfény színű 
lábakkal. Kínálatunkban elérhető puff is (mag. × szél. 
× mély.: 42×70×70 cm).

BOLZANO-U

1. balos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84×325×197 cm
fekvőfelület: 130×196 cm

mag.× szél.× mély.: 84×254×196 cm
fekvőfelület: 130×196 cm

1. PRIMO 96   2. PRIMO 92 

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Króm lábakkal. 
Kínálatunkban puff is elérhető (mag. × szél. × mély.:  
42×69×69 cm).

DOLORES

DOLORES
SMALL

1. jobbos verzió

3. balos verzió2. balos verzió

3. balos verzió

3. PRIMO 48 

sarok ülőgarnitúra

3. balos verzió
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sarok ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 78/103×280×193 cm
fekvőfelület: 120×200 cm

1. DILJA 14  
2. DILJA 82  
3. DILJA 28

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartó nélkül, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Króm lábakkal.

MALTA

1. balos verzió

2. jobbos verzió

U-alakú ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84×350×173/165 cm
fekvőfelület: 127×280 cm

1. TERRA 63  2. TERRA 79

U-alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Selyemfény színű 
lábakkal.

VERATTI-U

2. balos verzió

1. balos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84×283×186 cm
fekvőfelület: 145×223 cm

1. TOUCH ME 04/TOUCH ME 08  
2. TOUCH ME 03/TOUCH ME 05  
3. TOUCH ME 02/TOUCH ME 01

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete lábakkal.

GUSTO

1. balos verzió

2. balos verzió 3. balos verzió

3. jobbos verzió

mag.× szél.× mély.: 84×277×166 cm
fekvőfelület: 127×210 cm

VERATTI
NEW

3. TERRA 92 

sarok ülőgarnitúra

3. jobbos verzió
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kanapé

mag.× szél.× mély.: 86×208×102 cm
fekvőfelület: 163×200 cm

1. LOOK 1/20  2. LOOK 11/17  3. LOOK 8/10 

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, alkalmi alvásra 
ajánlott. Króm lábakkal.

DOLCE

1.

3.

2.

kanapé

mag.× szél.× mély.: 74/94×207×90 cm
fekvőfelület: 150×205 cm

1. RIVIERA 100/41  2. RIVIERA 80/81  3. RIVIERA 28/16

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, alkalmi 
alvásra ajánlott. Fából készült fekete lakk színű 
lábakkal.JULIANO

2.

3.

sarok ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84×268×268 cm
fekvőfelület: 130×200 cm

1. ALFA 120  
2. ALFA 17  
3. ALFA 15

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Króm lábakkal.

GRENADE

1. balos verzió

2. balos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.× szél.× mély.: 84/106×280×174 cm
fekvőfelület: 130×210 cm

1. FARO 15  
2. FARO 22  
3. FARO 21

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Bükk színű fából 
készült lábakkal.

FAME

1. balos verzió

2. balos verzió

3. jobbos verzió

3. balos verzió

1.



1 .

2 .

3 .

5 .

6 .

7.

9 .

4 .

8 .

10.

11.

12.

1.  Állótükör Sicilia - MDF fehér, fekete, beton, tölgy - 46×146 cm  2.   Polc Hexagon - fekete, fehér fém - 30×26×10 cm 
3.  Falióra - fém, átmérő 80 cm  4.  Falióra - fém, átmérő 60 cm  5.  Díszpárna - sárga bársony - 43×43 cm  6.  Díszpárna - 
magnólia - 43×43 cm  7.  Díszpárna - botanical green - 43×43 cm  8.  Díszpárna - mézes mekong, kék mekong - 43×43 cm  
9.  Tropical nature Kép - arany keret - 50×70 cm  10. Monstera és sztrelícia No.2 Kép - fekete keret - 50×70 cm  11.   Fonott 
díszpárna - szürke, zöld, sárga, kék - 30×40 cm  12.  Loft Keret - fekete, fehér, arany - 50×70 cm 
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ELEMES ÜLŐGARNITÚRA

VOUGE

összeállítás: PL.2,5DL.E.2S.PP+SET

összeállítás: 
PL.2,5S.E.2,5DL.URC.PP+SET; mag.× szél.× mély.: 86×415×327/208 cm; fekvőfelület: 145×367 cm 

mag.× szél.× mély.: 86×325×283 cm 
fekvőfelület: 145×276 cm

összeállítás: PL.2DL.URC.PP+SET 

mag.× szél.× mély.: 86×282×208 cm 
fekvőfelület: 153×222 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×177×121 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×89×208 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×177×118 cm

mag.× szél.× mély.: 
58×29×119 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×117×117 cm

mag.× szél.× mély.: 
64×54×54 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×135×121 cm

mag.× szél.× mély.: 
86×135×118 cm

mag.× szél.× mély.: 
45×90×96 cm

mag.× szél.× mély.: 
45×101×92 cm

elem 2.5DL

elem URC

elem 2.5S

elem PP/PL elem SET

elem E elem 2DLelem 2S

elem H elem HU

1. Vogue 14 GREY, fa lábakkal TX023 wenge
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1. Vogue 14 GREY, fa lábakkal TX023 wenge

73

U-alakú ülőgarnitúra

OTM.2F.RECBK/RECBK.2F.OTM

mag.× szél.× mély.: 86/102×324×212 cm 
fekvőfelület: 146×272 cm

1. OTM.2F.RECBK

2.1. MONOLITH 79 NAVY, krómozott fém lábakkal 
2. MONOLITH 85 GREY, krómozott fém lábakkal

DAKAR

sarok ülőgarnitúra

2DL.E.2S/2S.E.2DL

mag.× szél.× mély.: 92×242×242 cm 
fekvőfelület: 137×212 cm

1. 2DL.E.2S

2.
1. RACQUEL 13 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. RAIN 22 BLUE, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

NORET LUX

sarok ülőgarnitúra

2F.RECBK/RECBK.2F

mag.× szél.× mély.: 87/98×263×205 cm 
fekvőfelület: 135×202 cm

1. 2F.RECBK

2. 

1. SOLAR 79 BLUE,fekete fa TX058 lábakkal
2. TERRA EC 99 BLACK,fekete fa TX058 lábakkal 

MATRAS



1. RECBK.2F

2.

1. 2F.RECBK

2.

74

sarok ülőgarnitúra

2F.E.2BK/2BK.E.2F

mag.× szél.× mély.: 93×244×244 cm
fekvőfelület: 130×193 cm

BORA

sarok ülőgarnitúra

2F.E.1,5BK/1,5BK.E.2F

mag.× szél.× mély.: 80/94×268×218 cm
fekvőfelület: 129×197 cm

DARBY

1. RACQUEL 02 GREY, műanyag lábakkal
2. SOLAR 96 GREY, műanyag lábakkal

sarok ülőgarnitúra

2F.RECBK/RECBK.2F

mag.× szél.× mély.: 90/103×252×185 cm
fekvőfelület: 134×195 cm

LONE

1. VASCO 18 NAVY, műanyag lábakkal
2. MASSIMO 403 BROWN, műanyag lábakkal

1. OTUSSO 25 GREY, műanyag szatén lábak
2. SOLO 263 BLUE, műanyag szatén lábak
3. SOLAR 99 BLACK, műanyag szatén lábak

1. FANCY 99 GREY, krómozott fém lábakkal
2. FANCY 79 BLUE, krómozott fém lábakkal

sarok ülőgarnitúra

2F.RECBK/RECBK.2F

mag.× szél.× mély.: 78/91×270×201 cm 
fekvőfelület: 130×207 cm

LOFT

1. 2F.E.1,5BK

2. 2. 3.

1. 2F.RECBK
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univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.URCBK

mag.× szél.× mély.: 92×266×161 cm 
fekvőfelület: 129×221 cm

1. 3DL.URCBK 1. 2DL.URCBK

2.

1. SOLO 263 BLUE, fa lábakkal TX023 wenge
2. RAIN 31 GREY, fa lábakkal TX144 wotan tölgy

ARLES LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra

2DL.URCBK

mag.× szél.× mély.: 98×266×166 cm 
fekvőfelület: 138×222 cm

2.

1. MODONE 9702 BEIGE, műanyag lábakkal
2. MODONE 9712 GREY, műanyag lábakkal

ZOYA LUX

sarok ülőgarnitúra

2F.RECBK/RECBK.2F

mag.× szél.× mély.: 93×250×184 cm 
fekvőfelület: 124×194 cm

1. 2F.RECBK

2. 2.

1. MASSIMO 416 GREY, krómozott műanyag lábakkal
2. RAQUEL 07 NAVY, krómozott műanyag lábakkal

SOTELO II

sarok ülőgarnitúra

3DL.RECBK/RECBK.3DL

mag.× szél.× mély.: 90×269×219 cm 
fekvőfelület: 135×215 cm

1. 3DL.RECBK

1. TERRA EC 99 BLACK, krómozott műanyag lábakkal
2. PALACIO 79 NAVY/MONOLI 79 NAVY, krómozott műanyag lábakkal

CARL II LUX
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1. 3DL.URCBK

1. 3DL.URCBK

2.

1. 2F.URCBK

univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.URCBK

mag.× szél.× mély.: 92×250×157 cm 
fekvőfelület: 138×221 cm

2.

1. MODONE 9705 GREEN, fa lábakkal TX023 wenge
2. MODONE 9712 GREY, fa lábakkal TX023 wenge

RIMI LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra

2F.URCBK

mag.× szél.× mély.: 85/97×286×185 cm 
fekvőfelület: 132×220 cm

1. 2F.URCBK

2.

2.

1. MONOLI 97 GREY, ezüst fa lábakkal
2. MASSIMO 414 NAVY, ezüst fa lábakkal

SEWAN

univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.URCBK

mag.× szél.× mély.: 90×268×160 cm 
fekvőfelület: 140×220 cm

1. SOLO 266 GREY, ezüst fa lábakkal
2. FANTASY VELVET 323 NAVY, ezüst fa lábakkal

PASIR LUX 

univerzális sarok ülőgarnitúra

2F.URCBK

mag.× szél.× mély.: 85/98×243×186 cm 
fekvőfelület: 131×197 cm

1. SOLO 263 BLUE, ezüst fa lábakkal
2. SOLO 266 GREY, ezüst fa lábakkal

EVIA
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univerzális sarok ülőgarnitúra

2F.URCBK

mag.× szél.× mély.: 98×234×161 cm 
fekvőfelület: 133×201 cm

1. 2F.URCBK

2.

1. MONOLI 48 YELLOW, fa lábakkal TX023 wenge
2. FANTASY VELVET 327 GREY, fa lábakkal TX144 wotan tölgy

RISTEN

sarok ülőgarnitúra

2DL.REC/REC.2DL

mag.× szél.× mély.: 90×235×144 cm 
fekvőfelület: 138×228 cm

1. 2DL.REC

2.

1. DENVER 18 BLACK/MANILA 18 BLACK, krómozott műanyag lábakkal
2. DENVER 17 GREY/DENVER 19 GRAPHITE, krómozott műanyag lábakkal

GAME LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra

2F.URCBK

mag.× szél.× mély.: 105×227×170 cm 
fekvőfelület: 123×196 cm

1. 2F.URCBK

2.

1. SOLAR 99 BLACK, ezüst műanyag lábakkal
2. SOLAR 96 GREY, ezüst műanyag lábakkal

MORANT

univerzális sarok ülőgarnitúra

2DL.URCBK

mag.× szél.× mély.: 92×236×148 cm 
fekvőfelület: 138×197 cm

1. 2DL.URCBK

2.

1. RAINKARO 15 GREEN/RAIN 15 GREEN, fekete fém lábakkal
2. RAINKARO 29 GREY/RAIN 29 GREY, fekete fém lábakkal
3. MONOLIKARO 77 NAVY/MONOLI 77 NAVY, fekete fém lábakkal

MOLI LUX

3.



2.3.

2.

4.
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1. 3DL.URC 

1. 3DL.URC

1. 3DL.RECBKMU

univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.URC

mag.× szél.× mély.: 93×218×143 cm 
fekvőfelület: 137×198 cm

2.

1. SORO 93, műanyag lábakkal
2. SORO 97 GREY, műanyag lábakkal

IMROS LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra

2F.URCBK

mag.× szél.× mély.: 87×238×162 cm 
fekvőfelület: 135×201 cm

1. 2F.URCBK

1. RAIN 16 GREEN, fekete műanyag lábakkal
2. MANILA 26 NAVY, fekete műanyag lábakkal
3. FANTASY VELVET 314 BEIGE, fekete műanyag lábakkal
4. SORO 93 GREY, fekete műanyag lábakkal

KIRSTEN IV

univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.URC

mag.× szél.× mély.: 88×234×147 cm 
fekvőfelület: 142×202 cm

1. KRONOS 09 BLUE, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. MILO 23 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
3. MILO 13 TURQUOISE, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

FELIZ LUX 

univerzális sarok ülőgarnitúra

3DL.RECBKMU

mag.× szél.× mély.: 89×240×138 cm 
fekvőfelület: 121×208 cm

1. PRINT PATIO 01 WHITE BLACK/RAIN 30 BLACK, műanyag lábakkal
2. FANCY 11 BEIGE/FANCY 20 TAUPE, műanyag lábakkal
3. KRONOS 09 BLUE, műanyag lábakkal
4. AMORE 20 LIGHT GREY/SORO 93 GREY, műanyag lábakkal

PRZEMEK IV 
LUX 

2. 3.
3.

2.

4.
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GASPAR IV 
MEGA LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 89×252×122 cm 
fekvőfelület: 160×195 cm

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 96×247×116 cm 
fekvőfelület: 158×195 cm

ROYAL IV 
MEGA LUX

2.

1. FANTASY VELVET 323 NAVY/FANTASY VELVET 325 STEEL/FANTASY VELVET 327 GREY, 
ezüst műanyag lábakkal
2. PRINT JUNGLE 0302.004.30 MULTICOLOR/KRONOS 11 YELLOW/MONOLI 79 NAVY,  
ezüst műanyag lábakkal

2.

1. PRINT BLOSSOM 61 PINK NAVY/MONOLI 77 NAVY/MONOLI 77 NAVY, 
műanyag lábakkal
2. RAQUEL 13 GREY/OTUSSO 23 GREY, műanyag lábakkal
3. BELLA 428 YELLOW/PRINT PATIO 01 WHITE BLACK/SOLAR 99 BLACK, 
műanyag lábakkal

1. 1. 

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 94×240×98 cm 
fekvőfelület: 141×195 cm

ARLES LUX 

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 99×239×97 cm 
fekvőfelület: 141×195 cm

ZOYA LUX

1

2.2.

1

1. RAIN 31 GREY, fa lábakkal TX144 wotan tölgy
2. SOLO 263 BLUE, fa lábakkal TX023 wenge

1. MODONE 9702 BEIGE, műanyag lábakkal
2. MODONE 9712 GREY, műanyag lábakkal
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HAMPTON LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 89×236×96 cm 
fekvőfelület: 147×200 cm

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 92×224×97 cm 
fekvőfelület: 147×200 cm

BLOOM LUX

2.

1. RIVIERA 41 YELLOW, wenge fa lábakkal
2. RIVIERA 38 GREEN, wenge fa lábakkal

2.

1. SOLO 253 BEIGE, fekete fa lábakkal
2. SOLO 263 BLUE, fekete fa lábakkal

1. 1. 

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 88×227×108 cm 
fekvőfelület: 151×195 cm

MANILA LUX 

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 93×222×99 cm 
fekvőfelület: 146×195 cm

NORET LUX

1

2.2.

1

1. FANTASY VELVET 322 LILAC, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. FANTASY VELVET 327 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

1. RAIN 22 BLUE, természetes  fa lábakkal TX002
2. RAQUEL 13 GREY, természetes  fa lábakkal TX002



kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 88×239×102 cm 
fekvőfelület: 147×194 cm

1.

2.

1. PRINT BOTANICAL 80 BLUE GREY/RAIN 22 BLUE, fekete műanyag lábakkal
2. MATT VELVET 63 VIOLET/MONOLI 85 GREY, fekete műanyag lábakkal

DIVALA LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 92×217×115 cm 
fekvőfelület: 145×195 cm

1.

2.

1. MONOLI 02 ECRU/MONOLI 92 GREY, krómozott műanyag lábakkal
2. PRINT PIWONIE L827 PURPLE/MONOLI 69 PURPLE, krómozott műanyag 
lábakkal

CLARC LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 87×204×106 cm
fekvőfelület: 144×194 cm

1.

1. PRINT BOTANICAL 36 GREEN BEIGE/RAIN 16 GREEN,
 fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

LAJONA II LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 89×212×95 cm
fekvőfelület: 140×200 cm

1.

2.

1. MANILA 28 RED, műanyag lábakkal
2. SORO 93 GREY, műanyag lábakkal

ALAVA LUX
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1

2.2.

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 88×203×90 cm 
fekvőfelület: 150×203 cm

1

1. LOCA 35 VIOLET, ezüst műanyag lábakkal
2. LOCA 21 GREY, ezüst műanyag lábakkal

LANGO LUX 

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 90×211×106 cm 
fekvőfelület: 157×208 cm

1. DOT 95 GREY/MADRYT 980 BLUE, fekete műanyag lábakkal
2. SORO 90 GREY/SORO 83 SILVER, fekete műanyag lábakkal
3. VASCO 9 TAUPE/VASCO 12 BROWN, fekete műanyag lábakkal

JUNO IV LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 95×202×103 cm 
fekvőfelület: 142×198 cm

1. 

2.

1. MANILA 32 ORANGE/MANILA 15 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. MANILA 14 SILVER/MANILA 16 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
3. MANILA 02 BEIGE/MANILA 08 LILAC, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

RINA LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 91×198×106 cm
fekvőfelület: 148×198 cm

1. 

2.

1. KRONOSKARO 14 GREEN/KRONOS 14 GREEN, fekete fém lábakkal
2. MATRIXKARO 19 GREY/MATRIX 19 GREY, fekete fém lábakkal
3. MONOLIZIG 77 NAVY / MONOLI 77 NAVY, fekete fém lábakkal

SENTILA LUX
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kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 89×201×100 cm 
fekvőfelület: 142×199 cm

1.

3.

1. SOLAR 99 BLACK, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

MONTILA LUX

2.

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 93×193×93 cm
fekvőfelület: 133×193 cm

1.

1. PRINT GRAFFITI 0413 003 90 WHITE GREY/SORO 93 GREY, 
ezüst műanyag lábakkal
2. KRONOS 09 BLUE, ezüst műanyag lábakkal

KINGA III LUX

kanapé

3DL

mag.× szél.× mély.: 94×195×98 cm
fekvőfelület: 140×190 cm

1. 

2.

1. MONOLI 63 PINK, krómozott fém lábakkal
2. INARI 91 GREY/MALMO 95 GREY, krómozott fém lábakkal
3. MANILA 03 BEIGE/DENVER 03 TAUPE, krómozott fém lábakkal

DARIA III LUX

3DL

mag.× szél.× mély.: 95×197×98 cm
fekvőfelület: 145×197 cm

STREET IV LUX

kanapé

1.

2.

1. LOCA 13 NAVY, ezüst műanyag lábakkal
2. SORO 90 GREY, ezüst műanyag lábakkal
3. DENVER 21 BLACK, ezüst műanyag lábakkal

3
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kanapé

3K

mag.× szél.× mély.: 97×226×96 cm 
fekvőfelület: 124×200 cm

2FBK

mag.× szél.× mély.: 86×150×88 cm 
fekvőfelület: 120×189 cm

1. 

2.

1. FANCY 90 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. MONOLI 77 NAVY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa

ZEJA BUNIO

kanapé

1.

2.

1. MANILA 32 ORANGE, fekete műanyag lábakkal
2. MANILA 26 NAVY, fekete műanyag lábakkal
3. MANILA 16 GREY, fekete műanyag lábakkal

1.

2.

kanapé

2FBK

mag.× szél.× mély.: 83×145×101 cm 
fekvőfelület: 109×178 cm

1. FANCY 48 YELLOW/FANCY 90 GREY, műanyag lábakkal
2. FANCY 06 BEIGE/FANCY 37 BLUE, műanyag lábakkal

VISSI

1.

32.

kanapé

2FBKA

mag.× szél.× mély.: 84×117×104 cm
fekvőfelület: 109×192 cm

1. MAKALU 10 BLUE, fa lábakkal TX104 szonoma tölgy
2. MANILA 03 BEIGE/DENVER 03 TAUPE, fa lábakkal TX040 olasz meggy
3. MAKALU 12 GREY, fa lábakkal TX104 szonoma tölgy

IDA II

3.
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kanapé

3K

mag.× szél.× mély.: 93×192×89 cm 
fekvőfelület: 116×190 cm

1.

2.

1. KRONOSKARO 14 GREEN/KRONOS 14 GREEN, műanyag lábakkal
2. KRONOSKARO 5 BLUE/KRONOS 5 BLUE, műanyag lábakkal

NIKA

kanapé

3K

mag.× szél.× mély.: 89×192×89 cm 
fekvőfelület: 110×184 cm

1.

3.

1. MONOLI 48 YELLOW, krómozott fém lábakkal
2. SORO 90 GREY, krómozott fém lábakkal
3. MONOLI 63 PINK, krómozott fém lábakkal
4. MANILA 26 NAVY, krómozott fém lábakkal

VIOLA

kanapé

3K

mag.× szél.× mély.: 93×192×89 cm 
fekvőfelület: 116×190 cm

1.

2.

1. DENVER 03 TAUPE/MANILA 03 BEIGE, fekete műanyag lábakkal 
2. SAWANA 21 GREY/SAWANA 96 GRAPHITE, fekete műanyag lábakkal 

ANIA

kanapé

3K

mag.× szél.× mély.: 87×201×90 cm 
fekvőfelület: 120×188 cm

1.

2.

1. FANCY 90 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. FANTASY VELVET 314 BEIGE,  fa lábakkal TX007 cseresznye

JEFF

4.

2.

85



EMILLY

fotel

ES

mag.× szél.× mély.: 107×94×86 cm

1.

1. RAIN 16 GREEN, fa lábakkal TX023 wenge; 2. RAIN 12 YELLOW, fa lábakkal 
TX023 wenge; 3. RAIN 22 BLUE, fa lábakkal TX023 wenge; 4. SOLAR 99 BLACK, fa 
lábakkal TX023 wenge

CASEY

fotel

ES

mag.× szél.× mély.: 107×71×86 cm

1. PRINT MONSTERA 380392/2006 WHITE BLACK, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa;
2. MONOLI 77 NAVY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa; 3. SOLO 265 GREY, fa 
lábakkal TX002 természetes bükkfa

fotel

ES

mag.× szél.× mély.: 100×67×74 cm

1.

2.

1. DENVER 03 TAUPE, fa lábakkal TX040 olasz meggy
2. SAWANA 21 GREY, fa lábakkal TX055 mahagón wenge tölgy

ANIA

2. 3. 4.

puff

H

mag.× szél.× mély.: 40×60×60 cm

1.

3.2. 4.

1. RAIN 22 BLUE, fekete fém lábakkal; 2. RAIN 12 YELLOW, fekete fém lábakkal
3. SOLAR 99 BLACK, fekete fém lábakkal; 4. RAIN 16 GREEN, fekete fém lábakkal

LAFU

fotel

ES

mag.× szél.× mély.: 77×70×60 cm

1.

2. 3.

1. RAIN 12 YELLOW, műanyag lábakkal; 2. RAIN 30 BLACK, műanyag lábakkal; 3. 
RAIN 22 BLUE, műanyag lábakkal; 4. SORO 90 GREY, műanyag lábakkal

MAKS

4.

fotel

ES

mag.× szél.× mély.: 105×66×79 cm

1.

2.

1. FANCY 90 GREY, fa lábakkal TX002 természetes bükkfa
2. FANTASY VELVET 314 BEIGE,  fa lábakkal TX007 cseresznye

JEFF

2. 3.

1.
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ágy 180x200 
ágyrács és matrac nélkül

ágy 160×200
ágyrács és matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 110×199×219 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.× szél.× hossz.: 106×176×217 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

RAIN 29 GREY, króm lábakkal

ALLOS

ágy 180×200
ágyrács és matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 110×199×219 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

SOLO 262 BLUE, fa lábakkal TX144 wotan tölgy

RAIN 30 BLACK, króm lábakkal

GRANDA

SALTA

ágy 160×200
ágyrács és matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 101×179×216 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

JASMINE 81 SILVER, króm lábakkal

COSALA II

ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 110×159×219 cm
ágy 160×200: mag.× szél.× hossz.: 110×179×219 cm

ágy 90×200: mag.× szél.× hossz.: 106×106×217 cm
ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 106×156×217 cm

ágy 120×200: mag.× szél.× hossz.: 101×139×216 cm
ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 101×159×216 cm

ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 110×159×219 cm
ágy 160×200: mag.× szél.× hossz.: 110×179×219 cm

1. RAIN 22 BLUE, fekete fém lábakkal; 2. RAIN 12 YELLOW, fekete fém lábakkal
3. SOLAR 99 BLACK, fekete fém lábakkal; 4. RAIN 16 GREEN, fekete fém lábakkal
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90×200, 120×200, 140×200, 
160×200, 180×200

tartókeret

ágyrács ágyneműtartóval

ERGO FUTON

ERGO SPACE

ágy 160×200
ágyrács és matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 99×176×215 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

RAIN 16 GREEN, króm lábakkal

SYNTIA III

ágy 160×200
ágyrács és matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 80×177×214 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

SPIRIT 14 SILVER, króm lábakkal

ANADIA II

ágy 90×200: mag.× szél.× hossz.: 80×107×214 cm
ágy 120×200: mag.× szél.× hossz.: 80×137×214 cm
ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 80×157×214 cm

ágy 120×200: mag.× szél.× hossz.: 99×136×215 cm
ágy 140×200: mag.× szél.× hossz.: 99×156×215 cm

88

heverő

LBKMU

mag.× szél.× hossz.: 80×95×204 cm
fekvőfelület: 90×200 cm

1.

2.

1. SORO 61 PINK/SORO 90 GREY, fekete műanyag lábakkal
2. SORO 76 BLUE/SORO 93 GREY, fekete műanyag lábakkal

KELO 90×200

acejo
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ágy 180×200 

ágy 180×200

mag.× szél.× hossz.: 121×186×230 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.× szél.× hossz.: 116×186×215 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Princes 17 / Bloom 2 cream

1. Salias 01/Prima 3,
2. Salias 01/Prima 1

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen 

• minőségi LINDA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg Visco és Pur 
habból tevődik össze, amelyen lefejthető és mosható huzat 
található

• a matrac terhelhetősége max. 110 kg, keménysége: H2 
közepesen puha, a matrac magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található 

• fejvégbe beépített dió színű fa polcok találhatóak LED 
világítással  

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza 
• a fekvőfelület magassága: kb. 60 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen 

• minőségi RIANA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg HR és PUR 
habból tevődik össze, amelyen lefejthető és mosható huzat 
található

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H3 
közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza 
• dió színű fakerettel ellátott fejvég
• a fekvőfelület magassága: kb. 60 cm

ORSON

LAVON

1.

1.

2.

ágy 180×200 

mag.× szél.× hossz.: 117×198×240 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Trinity 16
2. Trinity 4

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen

• speciális habból készült különleges sűrűségű IVANA PLUS 
matraccal, melyen lefejthető és mosható huzat található                 

• a matrac terhelhetősége: max. 130 kg, keménysége: 
H3közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 21 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• a fekvőfelület magassága: kb. 64 cm

LINDA

1.

2.
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ágy 160×200, 180×200 

ágy 160×200, 180×200

ágy 180×200

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 112×168×213 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 112×188×213 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.× szél.× hossz.: 117×188×209 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Elvo Duo 1a/Alfa stone, 
2. Elvo Duo 1a/Enjoy 1

1. Baleri 783-12/Ravenna 05

1. Riviera 81, 
2. Riviera 41

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen

• speciális habból készült különleges sűrűségű IVANA PLUS 
matraccal, melyen lefejthető és mosható huzat található                 

• a matrac terhelhetősége: max. 130 kg, keménysége: H3 
közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 21 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága: kb. 61 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen 

• minőségi RIANA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg HR és PUR 
habból tevődik össze, amelyen lefejthető és mosható huzat 
található

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H3 
közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága: kb. 61 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen 

• minőségi RIANA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg HR és PUR 
habból tevődik össze, amelyen lefejthető és mosható huzat 
található

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H3 
közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• a fekvőfelület magassága: kb. 60 cm

VIOLA

EVITA

PATRICIA

1.

1.

1.

2.

2.

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 109×184×226 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 109×204×226 cm
fekvőfelület: 180×200 cm
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ágy 180×200

ágyneműtartóval 
ellátott puff

mag.× szél.× hossz.: 
121×187×214 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.× szél.× mély.: 
46×162×49 cm

1. Valencia 376-18/Savoy 21 Cream+Valencia 376-18,      
2. Valencia 376-18/Savoy 91 Silver+Valencia 376-18

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen

• speciális habból készült különleges sűrűségű IVANA DE LUXE  
matraccal, melyen lefejthető és mosható huzat található                 

• a matrac terhelhetősége: max. 130 kg, keménysége: H3 
közepesen kemény, a matrac magassága a huzatban 26 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• a feltüntett ár a plédet  tartalmazza
• kínálatunkban elérhető díszpárna szett (6db) is
• a fekvőfelület magassága: kb. 70 cm

ELLA B

1.

2.

2.

ágy 180×200 

mag.× szél.× hossz.: 
122×192×220 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Nero beige/Alfa Gold, 
2. Nero stone/Alfa stone

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen   

• NELLY PLUS matraccal, melynek a magját két keménységgel 
rendelkező (puhább vagy keményebb oldal) Pur hab alkotja, 
amely  nem tartalmaz ragasztót, a huzat lefejthető és 
mosható

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H2 
közepesen puha/H3 közepesen kemény, a matrac magassága 
a huzatban 21 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• a feltüntett ár a plédet és a  díszpárnákat is tartalmazza  
• a fekvőfelület magassága: kb. 64 cm

TRENT

1.

ágy 160×200, 180×200 

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 106×168×213 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 106×188×213 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Dots Duo 1a/Loft 1, 
2. Dots Duo 1a/Matrix 14

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen  

•  NELLY matraccal, melynek a magját két keménységgel 
rendelkező (puhább vagy keményebb oldal) Pur hab alkotja, 
amely  nem tartalmaz ragasztót, a huzat lefejthető és 
mosható   

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H2 
közepesen puha/H3 közepesen kemény, a matrac magassága 
a huzatban 16 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza 
• a fekvőfelület magassága: kb. 55 cm

REFLEX

1.

2.

ágyneműtartóval 
ellátott puff

mag.× szél.× mély.: 
46×103×49 cm
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ágy 180×200

ágy 160×200, 180×200 ágy 160×200, 180×200

mag.× szél.× hossz.: 126×199×217 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 120×173×224 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 120×193×224 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 108×181×221 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 108×201×221 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Largo Duo 7a/Enjoy 23 ash, 
2. Largo Duo 7a/Loft 1

1. Princess 16/Jasmine 27,
2. Princess 19/Jasmine 27

1. Bogan Duo 4a/Anthony 74-88

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és 
lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, kárpitos 
hevederrel megerősítve a túlterhelés ellen   

• NELLY PLUS matraccal, melynek a magját két 
keménységgel rendelkező (puhább vagy keményebb 
oldal) Pur hab alkotja, amely  nem tartalmaz 
ragasztót, a huzat lefejthető és mosható

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: 
H2 közepesen puha/H3 közepesen kemény, a 
matrac magassága a huzatban 21 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is 
tartalmazza 

• a fekvőfelület magassága: kb. 64 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható 
fej- és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen   

• NELLY PLUS matraccal, melynek a magját 
két keménységgel rendelkező (puhább vagy 
keményebb oldal) Pur hab alkotja, amely  nem 
tartalmaz ragasztót, a huzat lefejthető és 
mosható

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, 
keménysége: H2 közepesen puha/H3 közepesen 
kemény, a matrac magassága a huzatban 21 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is 
tartalmazza             

• a fekvőfelület magassága: kb. 65 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható 
fej- és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen 

• minőségi LINDA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg 
Visco és Pur habból tevődik össze, amelyen 
lefejthető és mosható huzat található

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, 
keménysége: H2 közepesen puha, a matrac 
magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is 
tartalmazza 

• a fekvőfelület magassága: kb. 61 cm

GELA

MAURI VERNON

1.

1. 1.

2.

2. 2.

ágy 160×200, 180×200

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 109×182×220 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 109×202×220 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Evan 08/Loft 1, 
2. Oldric 1/Nevada 26

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható 
fej- és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen 

• minőségi LINDA szendvicsmatraccal, ami 3 réteg 
Visco és Pur habból tevődik össze, amelyen 
lefejthető és mosható huzat található

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, 
keménysége: H2 közepesen puha, a matrac 
magassága a huzatban 17 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is 
tartalmazza                 

• a fekvőfelület magassága: kb. 61 cm

MONACO

1.

2.
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ágy 90×200, 110×200, 140×200

1. Lin Uni 16, 
2. Lin Uni 17

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és 
lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, kárpitos 
hevederrel megerősítve a túlterhelés ellen  

•  NELLY matraccal, melynek a magját két 
keménységgel rendelkező (puhább vagy keményebb 
oldal) Pur hab alkotja, amely  nem tartalmaz 
ragasztót, a huzat lefejthető és mosható   

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: 
H2 közepesen puha/H3 közepesen kemény, a 
matrac magassága a huzatban 16 cm   

• az ágyneműtartó a lábrésznél található
• kínálatunkból választhatók a következő verziók: 

fejvég nélküli, 1x hosszú fejvéggel, 1x rövid 
fejvéggel, 2x rövid fejvéggel,  1x rövid fejvéggel +  
1x hosszú fejvéggel, 2x rövid fejvéggel +   1x hosszú 
fejvéggel (a fejvégek vastagsága 5 cm)    

• a fekvőfelület magassága: kb. 53 cm

VANESSA

1.

2.

ágy 160×200, 180×200

1. Princess 18/Lotus 4

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- 
és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen  

• NELLY matraccal, melynek a magját két 
keménységgel rendelkező (puhább vagy 
keményebb oldal) Pur hab alkotja, amely  nem 
tartalmaz ragasztót, a huzat lefejthető és 
mosható   

• a matrac terhelhetősége: max. 110 kg, 
keménysége: H2 közepesen puha/H3 
közepesen kemény,a matrac magassága a 
huzatban 16 cm   

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• a feltüntett ár plédet és a párnákat is 
tartalmazza            

•  a fekvőfelület magassága: kb. 53 cm

MIRKA

1.

heverő 90×200

mag.× szél.× hossz.: 50×91×201 cm
fekvőfelület: 90×200 cm

• heverő kárpitozott poliuretán matraccal
• állítható lamellás ágyrács állítható fej- és 

lábrésszel
• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 

ágyneműtartó található
• a fekvőfelület magassága: kb. 48 cm

INEZ

1. Rodeo 10/Alcone 15, 
2. Madrid 071-50/Salina 4005

1.

2.

heverő 90×200

mag.× szél.× hossz.: 92×98×202 cm
fekvőfelület: 90×200 cm

• támlával ellátott heverő, HR kárpitozott 
matraccal   

• nem állítható lamellás ágyrács
• oldalról nyitható ágyneműtartóval
• a fekvőfelület magassága: kb. 53 cm

ROMAN

1. Salina 9030/Salina 4005, 
2. Milano 9053 lim/Salina 4005

1.

2.

160×200:
mag.× szél.× hossz.: 106×168×213 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

180×200:
mag.× szél.× hossz.: 106×188×213 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

90×200:
mag.× szél.× hossz.: 91×104(109)×211(216) cm 
fekvőfelület: 90×200 cm
110×200:
mag.× szél.× hossz.: 91×124(129)×211(216) cm
fekvőfelület: 110×200 cm
140×200:
mag.× szél.× hossz.: 91×154(159)×211(216) cm
fekvőfelület:140×200 cm
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matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 20 cm
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 130 kg-ig

magasság: 18 cm
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 120 kg-ig

• 7 zónás szendvicsmatrac olyan belsö  kialakítással,  
   amely biztosítja a matrac belsejének tökéletes szellözését                                                                                                                                      
• minöségi PUR hab (felsö oldala puhább, alsó keményebb) és RE hab párosítása                                                                
• LUREX huzat, oldalai cipzárral ellátva, mosható (max 60°C)                                                                                                         
•  antibakteriális

• kétoldalas, 2 különbözö keménységü hab, ideális partnerek számára                                                                                                                              
• ragasztót nem tartalmaz, allergiában szenvedők is használhatják                                                                                                                           
• egyszerüen szétszedhető, így a matrac is könnyen szellőztethető                                                                                           
• huzat: szőtt textília Aloe Vera kivonattal, ez puhábbá és selymesebbé teszi a  
   huzat anyagát, amely mind a 4 oldal irányából levehető és mosható (max 60°C)                                                                                                                                  
• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 150g/m2

KYRA BOLOGNA

megfelelő elhelyezés: feszített lamellás ágyrács, fix lap, állítható ágyrács (fejrész /lábrész)  megfelelő elhelyezés: feszített  lamellás ágyrács, fix lap,  állítható ágyrács (fejrész/ 
lábrész), motoros ágyrács 

matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 15 cm
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 110 kg-ig

magasság: 18 cm 
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 120 kg-ig

• kétoldalas, kiváló minőségű PUR habos matrac                                                                                                                                  
• a matrac közepe RE lappal erősített                                                                                                                                       
• 5 anatómiai zónával rendelkező matrac                                                                                                                                           
• a matrac mindkét oldala használható                                                                                                                                      
• huzat: mind a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)                                                                                                                            

• profilozott matrac PUR habból                                                                                                                                           
• a felhasznált anyag minősége biztosítja a matrac kiemelkedő használati értékét                                                                                                                
• a huzat max. 60°C mosható

HEAVYFLEX RAVENA

megfelelő elhelyezés:  feszített  lamellás ágyrács, fix rács megfelelő elhelyezés: feszített  lamellás ágyrács, fix rács, állítható ágyrács 
(fejrész/ lábrész)

gyermek matrac  120×60, 140×70 matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 7 cm
keménység: 2 - közepesen kemény
terhelhetőség: 25 kg-ig

magasság: 10 cm
keménység: 2 - közepesen kemény
terhelhetőség: 100 kg-ig

• a matrac magja - minőségi PUR hab/(25 kg/ m3), gyermekek számára 3 éves korig  
   ajánlott. A Mirabela huzat levehető, max. 6O C° mosható.

• a matrac magja PUR hab (25 kg/m3) 
• a huzat MIKROFÁZA cipzárral ellátva
• levehető huzat, max.60°C mosható

BABY IVA ECO

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács,fix lap megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács,fix lap
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matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 25 cm
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 140 kg-ig

magasság: 17 cm
keménység: 3- kemény
terhelhetőség: 120 kg-ig

magasság: 20 cm
keménység: 2 - közepesen kemény, 
3- kemény
terhelhetőség: 130 kg-ig

magasság: 18 cm; terhelhetőség: 120 kg-ig

magasság: 15 cm; terhelhetőség: 110 kg-ig

magasság: 13 cm
keménység: 2 - közepesen kemény, 
3- kemény
terhelhetőség: 120 kg-ig

• kétoldalas szendvicsmatrac - a felső és alsó rész elasztikus PUR habból készül,  
   a középső rész RE habbal erősített, amely biztosítja a matrac hosszabb élettartamát                                                                                                             
• a középen található nyílások biztosítják a matrac tökéletes szellőzését az alvás ideje  
   alatt
• a huzat levehető, max. 60°C mosható

• különleges kialakítású PUR habos matrac,…….                                                                                                
• tökéletesen alátámasztja a test egyes részeit (javíthatja  
   a vérkeringést, az alvás minőségét, csökkentheti a hátfájást)                                                                                                                                       
• mindenki saját igényeinek megfelelően választhatja ki az optimális matrackeménységet                                                                                                                                
• a PUR hab alja hullámos kialakítású, mely a levegő optimális áramlását biztosítja                                                                                           
• cipzárral ellátott Aloe Vera huzat,  mind a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)

• a felső réteg minőségi PUR habból készült
• belső kialakítása támogatja a matrac légáteresztő képességét 
• huzat: CULTURE szőtt textília, mind a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)        
• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 150g/m

• minőségi matrac, amely kétféle PUR hab kombinációjából áll, ragasztót nem tartalmaz 
• mindkét PUR habos réteg támogatja a matrac légáteresztő képességét és a bőr  
   optimális vérellátását
• kétoldalas matrac (keményebb és puhább oldal)
• a matrac minőségi huzata levehető, max. 60°C mosható

• a felső réteg minőségi viszkoelasztikus habból készült, ez a réteg az ún. memóriahab
• megerősített belsőmag, a magasabb terhelhetőségért
• belső kialakítása támogatja a matrac légáteresztő képességét 
• huzat:  szőtt textília, Aloe Vera kivonattal, amely puhábbá és selymesebbé teszi  
   a huzat anyagát, mind a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)        
• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 150g/m2

GRETA MAX

GREEN VISCO LAVINIA

TOBI MAX
TOBI ECO 15 cm

NORCA VISCO

megfelelő elhelyezés: az ágyrácsok és lapok bármely fajtája

megfelelő elhelyezés: feszített  lamellás ágyrács, fix lap megfelelő elhelyezés: feszített  lamellás ágyrács, fix lap, állítható ágyrács ( fejrész, 
lábrész), motoros ágyrács

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix lap megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix lap

matrac 80×200, 90×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 22 cm
keménység: 2 - közepesen kemény
terhelhetőség: 140 kg-ig

• a matrac felső rétegében található VISCO rugalmas hab biztosítja az ideális  
   testhelyzetet, az optimális testtömeg eloszlását az egész fekvőfelületen,  
   valamint azt, hogy kényelmesen belesüppedhetünk a matracba.                                                                                                                            
• a matrac belső kialakítása biztosítja a levegő optimális keringését a matrac belsejében                                                                                      
• huzat: exkluzív kivitelezésű, habkönnyű, érintésre kellemesen puha és sima, mind a 4  
   oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)
• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 350g/m2

ISOLDA

megfelelő elhelyezés:  lamellás ágyrács, fix rács,állítható ágyrács (fejrész/ lábrész), 
motoros ágyrács
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1.  ECO Tárolóedény - üveg/fa - 400 ml, 530 ml, 880 ml, 1210 ml, 1830 ml  2.  Üvegkancsó parafa dugóval - 1000 ml 3.  
Borospohár - 330 ml   4.   Casual Pohár - 500 ml   5.  Sterling  Pohár - 270 ml  6.  Jack Pohár - 330 ml  7.  Monstera Deko-
ratív Alátét - PVC arany, fekete - 45×37 cm  8.  Color pop black Étkészlet, 16-személyes  9.  Wabi sabi jadeite Étkészlet, 
18-személyes 10.  Astrid Étkészlet, 18-személyes 11.  Color pop grey Étkészlet, 16-személyes  12.  Shell black Étkészlet, 
18-személyes  13. Astrid blue Étkészlet, 18-személyes

7.

8 . 9 . 10.

11. 12. 13.
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kanapéágy

mag.× szél.× mély.: 80×105×90 cm 
fekvőfelület: 105×190 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 39×63 cm

anyag: bársony/fa, szövet/fa
szín: tap.182 - antik rózsaszín, tap.139 
- szürke/bükk lábak, tap.137 - szürke/
bükk lábak

SPIKE VELVET/SPIKE
kanapéágy

mag.× szél.× mély.: 84×147×91 cm 
fekvőfelület: 148×193 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 42×50 cm

anyag: szövet/fa
szín: tap.138 - curry, tap.137 - szürke/
bükk lábak

SPIKE II

kanapéágy

mag.× szél.× mély.: 81×141×90 cm 
fekvőfelület: 141×191 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 42×52 cm

anyag: bársony/ fém, szövet/fém
szín: tap.189 - zöld/fekete lábak, 
tap.137 - szürke/bükk lábak

ZENIA VELVET/ZENIA
kanapéágy

mag.× szél.× mély.: 82×103×94 cm 
fekvőfelület: 103×191 cm 
ülőfelület mag.x mély.: 42×58 cm

anyag: bársony/fa, szövet/fa
szín: tap.139 - szürke, tap.188 - gránit 
kék/bükk lábak, tap.137 - szürke/bükk 
lábak

BILLY VELVET/BILLY
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kollekció

mézbarna/patinált fenyő

POPRAD
pad mag.× szél.× mély.: 97×100×48 cm

szék mag.× szél.× mély.: 96-46×45×46 cm

bárszék mag.× szél.× mély.: 110-80×42×42 cm

virágállvány mag.× szél.× mély.: 77×34×34 cm

fa alakú polc jobbos/balos mag.× szél.× mély.: 220×255×15 cm

étkezőasztal mag.× szél.× hossz.: 76×90×160 cm

étkezőasztal II mag.× szél.× hossz.: 75x80x140+50+50 cm

dohányzóasztal mag.× szél.× hossz.: 52×60×120 cm
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CONO II

asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×90×160-210 cm

anyag: MDF+ edzett üveg/ MDF+ 
csiszolt acél
szín: szürke/matt antracit, matt fehér

CORTEZ
szék

mag.× szél.× mély.: 93×47×44 cm 
Ülőfelület magassága: 50 cm

anyag: bársony/ fém
szín: Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 19-fekete, Bluvel 
14- szürke, Bluvel 78- zöld, Bluvel 28- bézs/matt 
fekete lábak

PIANO B VELVET
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×90×160-220 cm

anyag: MDF+ edzett üveg+ furnér/ MDF+ 
furnér+ fém
szín: tölgy+fekete/matt fekete

SYDNEY

asztal

mag.x szél.: 
76×120 cm

anyag: MDF+ furnér/fém
szín: tölgy/matt fekete

szék

mag.× szél.× mély.: 98×56×46 cm 
Ülőfelület magassága: 51 cm

anyag: bársony/ fa
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 14 
- szürke, Bluvel 78 - zöld, Bluvel 59 - bordó, Bluvel 
86 - gránit kék/fekete fa lábak

AUGUST VELVET
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
78×85×160+50 cm

anyag: természetes furnér/ fém
szín: tölgy/fekete

WILTON
szék

mag.× szél.× mély.: 99×51×45 cm 
Ülőfelület magassága: 51 cm

anyag: bársony/ fa
szín: Bluvel 19- fekete, Bluvel 86- gránit kék, Bluvel 
14- szürke, Bluvel 78- zöld/fekete fa lábak

LEON VELVET

asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×85×138-180 cm

anyag: laminált lap/ fém
szín: wotan tölgy/fekete

VITO
szék

mag.× szél.× mély.: 89×59×46 cm 
Ülőfelület magassága: 50 cm

anyag: szövet/fém
szín: tap.183- szürke/matt fekete lábak

TONI
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×80×136-176 cm

anyag: laminált lap
szín: wotan tölgy/barna

PLATON
szék

mag.× szél.× mély.: 82×59×43 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/ fém
szín: Bluvel 78- zöld, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 
68- curry, Bluvel 52- antik rózsaszín , Bluvel 
28 - bézs, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 14- 
szürke/matt fekete lábak

LINEA VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 87×57×43 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/ fém
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 
14 - szürke, Bluvel 78 - zöld, Bluvel 68 - curry, 
Bluvel 52 - antik rózsaszín, Bluvel 59 - bordó, 
Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 85 - türkiz/matt 
fekete lábak

CHERRY VELVET
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asztal

mag.× szél.× hossz.: 76×80×120-160 cm

anyag: MDF+furnér/MDF+furnér+edzett 
üveg
szín: tölgy/tölgy+fekete lakk

HOUSTON
szék

mag.× szél.× mély.: 91×51×46 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 78-zöld, Bluvel 19-fekete, 
Bluvel 14-szürke, Bluvel 68-curry/matt 
fekete lábak

ARCO VELVET
asztal

mag.× szél.× hossz.: 75×80×118-160 cm

anyag: laminált lap/ fém
szín: wotan tölgy/fekete

BRICK
szék

mag.× szél.× mély.: 83×57×44 cm 
Ülőfelület magassága: 50 cm

anyag: szövet/fém
szín: tap.183- szürke/matt fekete lábak

TULIP

asztal

mag.× szél.× hossz.: 76×80×140-180 cm
mag.× szél.× hossz.: 76×90×160-220 cm

anyag: MDF+furnér/MDF+furnér+üveg
szín: tölgy/tölgy+fekete 

LEONARDO
szék

mag.× szél.× mély.: 83×57×41 cm 
Ülőfelület magassága: 49 cm

anyag: szövet+műbőr
szín: tap.144-szürke/matt fekete lábak

BRUNO
asztal

mag.× szél.× hossz.: 76×68×110-145 cm

anyag: laminált lap
szín: matt fehér/beton utánzat, matt 
fehér/wotan tölgy

CALIPSO
szék

mag.× szél.× mély.: 89×49×47 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 68- curry, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 
78- zöld, Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 52-antik 
rózsaszín, Bluvel 14-szürke, Bluvel 28- bézs/
matt fekete lábak

TRIX B VELVET

asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×80×120-160 cm

anyag: laminált lap
szín: wotan tölgy/barna, artisan 
tölgy/matt fehér

NIGEL
szék

mag.× szél.× mély.: 88×50×43 cm 
Ülőfelület magassága: 49 cm

anyag: bársony/fém
szín: Matt Velvet 59 -bordó, Matt Velvet 99 -fekete, 
Matt Velvet 85 - szürke, Matt Velvet 79 -gránit kék, 
Matt Velvet 75-zöld, Matt Velvet 77-türkiz, Matt 
Velvet 63 - antik rózsaszín, Matt Velvet 48 - sárga/
matt fekete lábak

CHIC MATT VELVET
asztal

mag.× szél.× hossz.: 75×80×120-160 cm

anyag: MDF+természetes furnér/fa
szín: tölgy

BRANDO
szék

mag.× szél.× mély.: 76×45×40 cm 
Ülőfelület magassága: 45 cm

anyag: szövet/fa
farba: tap.130 - szürke/tölgy

BRANDO
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asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×80×120-160 cm

anyag: MDF+edzett üveg/MDF+csiszolt acél
szín: fehér matt

TORONTO
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×90×160-220 cm

anyag: MDF+furnér/MDF+furnér+fém
szín: tölgy/fekete matt

SANTIAGO
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
78×90×160+50+50 cm

anyag: természetes furnér/ fém
szín: tölgy/fekete

SANTOS

asztal

mag.× szél.× hossz.: 
75×68×110-145 cm

anyag: laminált lap
szín: artisan tölgy/matt 
fehér, wotan tölgy/barna

NEXT
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×85×140-180 cm

anyag: laminált lap
szín: wotan tölgy/ezüst

EXEL
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×80×120-160 cm

anyag: laminált lap
szín: matt fehér/beton utánzat, 
matt fehér/wotan tölgy

SYRIUSZ

asztal

mag.× szél.× hossz.: 
76×80×140-180 cm

anyag: laminált lap
szín: wotan tölgy/barna, artisan 
tölgy/matt fehér

TWINS
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
75×60×100-140 cm 
mag.× szél.× hossz.: 
75×75×125-170 cm

anyag: laminált lap
szín: antracit/matt fehér, sonoma tölgy/
matt fehér, wotan tölgy/matt fehér, 
matt fehér, wotan tölgy

HORACY
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
75×68×120 cm
mag.× szél.× hossz.: 
75×60×100 cm
anyag: laminált lap/MDF
szín: lancelot tölgy/antracit, sonoma tölgy, wotan tölgy, 
matt fehér, lancelot tölgy/matt fehér, wotan tölgy /matt 
fehér, sonoma tölgy/matt fehér, arany craft tölgy/matt 
fehér, tölgy/matt fehér

ADAM

asztal

anyag: MDF+furnér/fém
szín: tölgy/matt fekete

RITMO
asztal

mag.× szél.× hossz.: 75×75×120-150 cm 
mag.× szél.× hossz.: 75×90×150-190 cm

anyag: MDF+természetes furnér/fa
szín: tölgy/tölgy

FELICIO
asztal

mag.× szél.× hossz.: 
75×80×120 cm

anyag: MDF/fa
szín: fehér/bükk

DECLAN I
mag.x szél.: 75×120 cm
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szék

mag.× szél.× mély.: 98×56×46 cm, Ülőfelület magassága: 51 cm

anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 59- bordó, Bluvel 28-bézs, Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 14-szürke, Bluvel78-zöld, 
Bluvel 19-fekete/fekete fa lábak

AUGUST VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 87×57×43 cm, Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/fa
szín: Matt Velvet 77-türkiz, Matt Velvet 85 -szürke, Matt Velvet 48 -sárga, Matt Velvet 
99 -fekete, Matt Velvet 59 - bordó, Matt Velvet 79 - gránit kék, Matt velvet 75 - zöld, 
Matt Velvet 63 - antik rózsaszín/matt fekete lábak

CHERRY MATT VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 93×47×44 cm, Ülőfelület magassága: 50 cm

anyag: bársony/fa
szín: Matt Velvet 99 -fekete, Matt Velvet 85 - szürke, Matt Velvet 79 - gránit 
kék, Matt Velvet 75 - zöld, Matt Velvet 77 - türkiz, Matt Velvet 59 - bordó, Matt 
Velvet 63 - antik rózsaszín, Matt Velvet 48 - sárga/matt fekete lábak

PIANO B MATT VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 88×50×43 cm, Ülőfelület magassága: 49 cm

anyag: bársony/fa
szín: Matt Velvet 63 - antik rózsaszín, Matt Velvet 85 - szürke, Matt Velvet 79 - 
gránit kék, Matt Velvet 75 - zöld, Matt Velvet 77 -türkiz, Matt Velvet 59 - bordó, 
Matt Velvet 99 - fekete, Matt Velvet 48 -sárga/matt fekete lábak

CHIC MATT VELVET



bárszék

mag.× szél.× mély.: 114×50×42 cm 
Ülőfelület magassága: 79 cm

anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 19- fekete, Bluvel 
86- gránit kék, Bluvel 14- szürke, 
Bluvel 78- zöld/fekete fa lábak

AUGUST H-1 VELVET
bárszék

mag.× szél.× mély.: 101×47×42 cm 
Ülőfelület magassága: 75 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 14-szürke, Bluvel 19- 
fekete/matt fekete lábak

PIANO B H-1 VELVET
bárszék

mag.× szél.× mély.: 109×45×37 cm 
Ülőfelület magassága: 77 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 78-zöld, Bluvel 
14-szürke, Bluvel 19-fekete/
matt fekete lábak

CHIC H1 VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 90×59×45 cm 
Ülőfelület magassága: 51 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 19-fekete, Bluvel 
14- szürke, Bluvel 85- türkiz, Bluvel 19- fekete, Bluvel 
78-zöld/matt fekete lábak

LILIA VELVET
szék

mag.× szél.× mély.: 82×52×45 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 19- fekete, Bluvel 86- 
gránit kék, Bluvel 14- szürke, Bluvel 
78- zöld/matt fekete lábak

COLIN B VELVET
szék

mag.× szél.× mély.: 91×52×45cm 
Ülőfelület magassága: 51 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 14- szürke, Bluvel 
85-türkiz, Bluvel 78-zöld/matt 
fekete lábak

LOTUS VELVET

szék

mag.× szél.× mély.: 78×57×47 cm 
Ülőfelület magassága: 47 cm

anyag: bársony/fém
szín: tap.151-antik rózsaszín, 
tap.154-gránit kék, tap.152-
szürke,tap.153-zöld/matt 
fekete lábak

LIRA B VELVET
szék

mag.× szél.× mély.: 96×40×38 cm 
Ülőfelület magassága: 46 cm

anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 
14-szürke, Bluvel 78-zöld, Bluvel19-
fekete/ krómozott lábak

H-261 VELVET
szék

mag.× szél.× mély.: 102×41×42 cm 
Ülőfelület magassága: 46 cm

anyag: szövet/fém
szín: tap.98-bézs, tap.96-
fekete, tap.97-szürke/
krómozott lábak

H-441

szék

anyag: fa
szín: trufla-szarvasgomba, 
piros, fehér, kék

CD-56
szék

mag.× szél.× mély.: 83×49×41 cm 
Ülőfelület magassága: 46 cm

anyag: PP+műbőr/bükkfa
szín: világos szürke, fehér, sárga, sötét szürke, 
fekete, tengerkék

KRIS buk
szék

mag.× szél.× mély.: 91×56×44 cm 
Ülőfelület magassága: 45 cm

anyag: PP
szín: fekete

TREVOR
mag.× szél.× mély.: 85×39×37 cm 
Ülőfelület magassága: 45 cm
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irodai szék

mag.× szél.× mély.: 94-105×55×44 cm 
Ülőfelület magassága: 46-56 cm

anyag: bársony/TILT mehanizmus
szín: tap.181-szürke/dió

ARIZONA VELVET
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 114-124×66×50 cm 
Ülőfelület magassága: 49-58 cm

anyag: műbőr/TILT mehanizmus 
szín: fekete

Q-270
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 103-110×60×48 cm 
Ülőfelület magassága: 44-51 cm

anyag: szövet/TILT mehanizmus 
szín: szürke, fekete, állítható 
háttámlák

Q-361

irodai szék

mag.× szél.× mély.: 114-124×63×46 cm 
Ülőfelület magassága: 47-57 cm

anyag: szövet/TILT 
mehanizmus 
szín: kék, fekete, szürke

Q-199
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 115-124×67×48 cm 
Ülőfelület magassága: 41-50 cm

anyag: membránszövet+háló/TILT 
mehanizmus 
szín: szürke, fekete, állítható háttámlák

Q-831
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 118-128×62×49 cm 
Ülőfelület magassága: 47-57 cm

anyag: szövet/TILT mehanizmus 
szín: fekete, szürke

Q-345

irodai szék

mag.× szél.× mély.: 127-135×70×49 cm 
Ülőfelület magassága: 44-52 cm

anyag: szövet/TILT mehanizmus 
szín: piros/fekete, sárga/fekete, 
szürke/fekete, kék/fekete, 
állítható háttámlák

VIPER
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 106-116×59×49 cm 
Ülőfelület magassága: 44-54 cm

anyag: szövet/TILT mehanizmus 
szín: sárga/fekete, szürke/fekete, piros/
fekete, kék/fekete

CAMARO
irodai szék

mag.× szél.× mély.: 95-105×51×45 cm 
Ülőfelület magassága: 48-58 cm

anyag:   műanyag+háló+membránszövet/
TILT mehanizmus 
szín: rózsaszín/fehér, 
fekete, fekete/fehér, szürke

DEXTER

otáčacia szék

anyag: 
PP+membránszövet/TILT 
mehanizmus 
szín: szürke, rózsaszín

DAISY
otáčacia szék

mag.× szél.× mély.: 87-97×45×40 cm 
Ülőfelület magassága: 45-55 cm

anyag: bársony/ TILT mehanizmus 
szín: Bluvel 85 - türkiz, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 59 - bordó, Bluvel 
19 - fekete, Bluvel 52 - antik rózsaszín, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 
68 - curry, Bluvel 78 - zöld

Q-020 VELVET
mag.× szél.× mély.: 88-98×60×47 cm 
Ülőfelület magassága: 45-55 cm
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anyag: edzett üveg/ 
rozsdamentes acél
szín: borostyán/ezüst

anyag: edzett üveg/ 
rozsdamentes acél
szín: borostyán/arany

dohányzóasztal

mag.x szél.: 45×80 cm
CRYSTAL A

kisasztal 3 db-os szett

mag.x szél.: 40×80 cm, 50×50 cm, 
45×50 cm

anyag: edzett üveg/ fém
szín: világos szürke+szürke+fekete/fekete

ARTEMIDA
dohányzóasztal

mag.x szél.: 46×35 cm, 51×45 cm, 
56×55 cm

anyag: edzett üveg/ 
rozsdamentes acél
szín: átlátszó/króm

TRINITY

dohányzóasztal

mag.x szél.: 45×80 cm
ARIANA A

dohányzóasztal

mag.x szél.: 45×80 cm

anyag: üveg+furnér/fém
szín: fehér, márványhatás/fekete

VEGA B
dohányzóasztal

mag.x szél.: 45×80 cm

anyag: edzett üveg/fém
szín: márványhatás/arany

IBIZA B

dohányzóasztal

mag.× szél.× hossz.: 50×60×100 cm

anyag: laminált lap
szín: matt fehér/matt fekete

LOVA
kisasztal 3 db-os szett

mag.x szél.: 50×80 cm, 50×50 cm, 
45×50 cm

anyag: MDF+furnér/fém
szín: dió/fekete

DEMETER II
dohányzóasztal

mag.× szél.× hossz.: 50×60×110 cm

anyag: természetes furnér/fém
szín: tölgy/fekete

UMBERTO B

dohányzóasztal

anyag: edzett üveg/
rozsdamentes acél
szín: füsthatás/ezüst

FOSSIL A
dohányzóasztal

mag.× szél.× hossz.: 
45×60×120cm

anyag: edzett üveg/
rozsdamentes acél
szín: átlátszó/ezüst

FLAME A
konzola

mag.× szél.× mély.: 78×120×40 cm

anyag: edzett üveg/rozsdamentes acél
szín: átlátszó/ezüst

FLAME C
mag.× szél.× hossz.: 
40×60×120 cm

kisasztal

mag.x szél.: 55×55 cm
CRYSTAL B

kisasztal

mag.x szél.: 55×50 cm
ARIANA B

kisasztal

mag.x szél.: 50×45 cm
VEGA C

kisasztal

mag.x szél.: 51×42 cm
IBIZA C

kisasztal

mag.× szél.× hossz.: 
55×55×55 cm

FOSSIL B
kisasztal

mag.× szél.× hossz.: 
55×55×55 cm

FLAME B
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ágy 160x200

mag.× szél.× hossz.: 124(36)×178×216 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

anyag: bársony
szín: Bluvel 19 - fekete, Bluvel 59 - bordó, Bluvel 78 - zöld, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 86 - 
gránit kék, Bluvel 14 - szürke
ágyráccsal, matrac nélkül

ASPEN VELVET

ágy 160x200 ágyneműtartóval

mag.× szél.× hossz.: 110(41)×174×217 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

COPENHAGEN

anyag: szövet
szín: tap.23-szürke
ágyráccsal, matrac nélkül

mag.× szél.× hossz.: 101(47)×178×225 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

HERRERA VELVET
ágy 160x200

anyag: bársony
szín: Bluvel 52-antik rózsaszín, Bluvel 14-szürke
ágyráccsal, matrac nélkül

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 46×100×50 cm  
HESTIA VELVET +

anyag: bársony
szín: Bluvel 78 - zöld, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 
85 - türkiz, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 59 - bordó, 
Bluvel 19 - fekete, Bluvel 68 - curry, Bluvel 52 - 
antik rózsaszín, Bluvel 28 - bézs

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 45×129×40 cm 
AZURRO VELVET

anyag: bársony
szín: Bluvel 14-szürke, Bluvel 78- zöld

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 46×50×50 cm  
HESTIA K VELVET

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 45×100×50 cm 
AVIVA VELVET +

anyag: bársony
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 
85 - türkiz, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 59 - bordó, 
Bluvel 19 - fekete, Bluvel 68 - curry, Bluvel 52 - 
antik rózsaszín, Bluvel 78 - zöld

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 34×39×39 cm 
LORI VELVET

anyag: bársony
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 
85 - türkiz, Bluvel 86 - gránit 
kék, Bluvel 59 - bordó, Bluvel 
19 - fekete, Bluvel 68 - curry, 
Bluvel 52 - antik rózsaszín, 
Bluvel 78 - zöld

lábtartó

mag.× szél.× mély.: 45×50×50 cm 
AVIVA K VELVET

IBIZA C
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kanapé

mag.× szél.× mély.: 78×150×85 cm  
Ülőfelület magassága: 43 cm
Ülésmélység: 60 cm 

anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 78-zöld+teljes Bluvel mintakínálat/wenge fa lábak

ASPREY 2 VELVET +

villany relaxációs fotel 

mag.× szél.× mély.: 96×76×94-160 cm 
Ülőfelület magassága: 48 cm
Ülésmélység: 57 cm 

NEPTUN VELVET

anyag: bársony
szín: Bluvel 14-szürke, Bluvel 52-antik rózsaszín

villany relaxációs fotel 

mag.× szél.× mély.: 102×64×88-160 cm 
Ülőfelület magassága: 47 cm
Ülésmélység: 53 cm

PEGAZ VELVET

anyag: bársony
szín: Bluvel 78-zöld, Bluvel 28-bézs, 
Bluvel 14-szürke

relaxációs fotel

MARS VELVET
relaxációs fotel lábtartóval

MONROE VELVET

fotel

mag.× szél.× mély.: 78×83×85 cm 
Ülőfelület magassága: 43 cm
Ülésmélység: 60 cm

ASPREY 1 VELVET

3 személyes kanapé

mag.× szél.× mély.: 78×200×85 cm 
Ülőfelület magassága: 43 cm
Ülésmélység: 60 cm

anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 14-szürke+teljes Bluvel mintakínálat/
wenge fa lábak

anyag: bársony/fa
teljes Bluvel mintaínálat

CASTELLO 3 VELVET +
2 személyes kanapé

mag.× szél.× mély.: 78×145×85 cm 
Ülőfelület magassága: 43 cm
Ülésmélység: 60 cm 

CASTELLO 2 VELVET +
fotel

mag.× szél.× mély.: 78×92×85 cm
Ülőfelület magassága: 43 cm
Ülésmélység: 60 cm 

CASTELLO 1 VELVET

mag.× szél.× mély.: 100×75×89-160 cm
Ülőfelület magassága: 47 cm
Ülésmélység: 53 cm

anyag: bársony
szín: Bluvel 86-gránit kék, Bluvel 14-szürke, 
Bluvel 28-bézs

mag.× szél.× mély.: 110×68×73 cm (42×49×43 cm) 
Ülőfelület magassága: 46 cm
Ülésmélység: 50 cm

anyag: bársony/fém/TILT mehanizmus 
szín: Bluvel 52-antik rózsaszín, Bluvel 14-szürke/
szálcsiszolt acél
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A Polgári Törvénykönyv értelmében ez a katalógus nem minősül kereskedelmi ajánlatnak. A nyomdai hibákért a gyártó nem vállal felelősséget. A feltüntetett tartalom a katalógus 
nyomdába kerülése hónapjától érvényes (08/2021). A termékek méretei minimális eltérést mutathatnak (±4%). A feltüntetett méretek a bútor külső méreteire értendőek. Az 
újságban bemutatott termékek színe eltérhet a valóságtól, csupán a fa színárnyalatainak imitációjaként vannak feltüntetve. Az árak nem tartalmazzák a képeken látható dekorációkat.  
A bútorok lapraszerelt állapotban kerülnek értékesítésre, összeszerelést igényelnek. Helyszűke miatt a katalógusban bemutatott termékek nem garantáltan elérhetőek az 
összes viszonteladó partnerünknél. A termékek elérhetőek a katalógus nyomdába kerülése hónapjától, a változtatás jogát fenntartjuk. A termékek aktuális elérhetőségéről, 
kérem, érdeklődjön az Ön eladójánál.

Megjegyzés: Amennyiben már nincs szüksége erre a katalógusra, kérjük, ne dobja ki. Továbbítsa valakinek, akit esetleg érdekelhet az Ön környezetében. Ezzel Ön is 
hozzájárulhat a környezetünk védelméhez.


