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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 
ágyneműtartó nélküli ágy
LOZ1S/160
mag.×szél.×hossz.:
95.5×174×210 cm

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

szék 
HESEN
mag.×szél.×mély.:
94×46×52 cm

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

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

dohányzóasztal
LAW/4/8
mag.×szél.×hossz.:
40×75×75 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 vörösfenyő/
larico fenyő

grafit/
artisan tölgy



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

fogas  
WIE/60
mag.×szél.×mély.:
143×59×30 cm
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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

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

ágy ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/160/B
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  

kisszekrény 
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

fogas
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



GENT
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

stirling tölgy

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

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

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

TV szekrény
RTV2S/6/14
mag.×szél.×mély.:
60×138.5×54 cm

polc
P/3/14
mag.×szél.×mély.:
25×139×27 cm

polc
P/3/20
mag.×szél.×mély.:
25×200×27 cm

TV szekrény
RTV3S/6/20
mag.×szél.×mély.:
60×200×54 cm

kisszekrény
SFK2D_9_12
mag.×szél.×mély.:
85×115×45 cm

komód
KOM2W6S/13/17
mag.×szél.×mély.:
124.5×166×42 cm

vitrin
REG1W1D2S/16/12
mag.×szél.×mély.:
158.5×115×42 cm

komód
KOM2D3S/9/20
mag.×szél.×mély.:
85×200×45 cm

íróasztal
BIU/160
mag.×szél.×hossz.:
76×70×160 cm

tároló
KON3S/6/4
mag.×szél.×mély.:
60×42×38 cm

komód
KOM3S/9/12
mag.×szél.×mély.:
85×115×45 cm

komód
KOM5S/10/7
mag.×szél.×mély.:
110×70×45 cm

dohányzóasztal
LAW/5/13
mag.×szél.×hossz.:
50×65×130 cm

pad 
LAK/5/13
mag.×szél.×hossz.:
49×40×126 cm

vitrin
REG1W2S/20/7
mag.×szél.×mély.:
200.5×68×42 cm

regál
REG2S/20/7
mag.×szél.×mély.:
200.5×68×42 cm

vitrin
REG2W2S/20/10
mag.×szél.×mély.:
201×98×42 cm

szekrény 
SZF2D/20/10
mag.×szél.×mély.:
201×98×56 cm

* kínálatunkban 
kiegészítő 
polcok

szekrény  
SZF3D/21/15
mag.×szél.×mély.:
210×150×56 cm

ágy ágyrács és matrac 
nélkül
LOZ_160
mag.×szél.×hossz.:
34/80×176×206 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.×szél.×mély.:
35×53×45 cm

ágy ágyrács és matrac 
nélkül
LOZ/180
mag.×szél.×hossz.:
34/80×196×206 cm

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

szekrény 
REG2L1S/20/9
mag.×szél.×mély.:
200.5×88×40 cm
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OSTIA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

artisan tölgy / fekete tölgy

komód 
KOM4S
mag.×szél.×mély.:
101×116.5×42 cm

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

HORTON
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér/grandson tölgy/
magas fényű fehér

TV szekrény
RTV2S
mag.×szél.×mély.:
54×166.5×42 cm

komód
KOM3D
mag.×szél.×mély.:
90×170×42 cm

szekrény
SZF2D
mag.×szél.×mély.:
205×106.5×56 cm

vitrin
REG2D2W
mag.×szél.×mély.:
166×119×42 cm

üveg antisol 
barna

üveg antisol 
barna

dohányzóasztal
LAW1S
mag.×szél.×hossz.:
50×65×110.5 cm

komód
KOM2D
mag.×szél.×mély.:
90×106.5×42 cm

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
205×68×42 cm

regál
REG1D
mag.×szél.×mély.:
205×68×42 cm

szekrénybe illő polcok
SZF2D-OPCJA
mag.×szél.×mély.:
162×102.5×52 cm

komód
KOM3D1S
mag.×szél.×mély.:
90×170×42 cm

polc
POL
mag.×szél.×mély.:
25×166×27 cm

PVC
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FORN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

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
SZF3D
mag.×szél.×mély.: 
200.5×180×56.5 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

delano tölgy/
fekete matt

fényes fehér/
magas fényű fehér

fényes fehér/
fekete matt 

delano tölgy/
magas fényű fehér

PVC

asztal
FORN
mag.×szél.×hossz.:
76.5×85×140/180 cm

ágy ágyráccsal és ágy-
neműtartóval,  
matrac nélkül
LOZ/160/B  
mag.×szél.×hossz.: 
98.5/43×169.5×206 cm

asztal
STO_160
mag.×szél.×hossz.: 
76×90×160/210 cm

dohányzóasztal
LAW1S
mag.×szél.×hossz.: 
48.5×60×90 cm

szék
FORN
mag.×szél.×mély.:
94.5×46×53 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.×szél.×mély.: 
42.5×50×42.5

fésülködő asztal
TOL1S
mag.×szél.×mély.: 
79.5×90×38.5 cm

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.: 
93×106×42.5 cm

komód
KOM6S
mag.×szél.×mély.: 
103.5×90×42.5 cm

9



RONSE
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

san remo világos tölgy/wolfram 
szürke

TORIN
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

ribbeck barna tölgy

komód
KOM1D3S
mag.×szél.×mély.:
93×157×45 cm

dohányzóasztal   
LAW1S/70
mag.×szél.×hossz.:
69×69×54 cm

dohányzóasztal   
LAW1S/110
mag.×szél.×hossz.:
39.5×60×110 cm

regál 
REG3S
mag.×szél.×mély.:
150×114×45 cm

vitrin 
RED1D1W
mag.×szél.×mély.:
200×70.5×45 cm

szekrény 
SZF2D1S
mag.×szél.×mély.:
200×102×62 cm

TV szekrény 
RTV2D
mag.×szél.×mély.:
60×180×45 cm

polc POL/180
mag.×szél.×mély.:
26.5×180×27 cm

komód 
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.:
93×180×45 cm

vitrin 
REG1W1D2S
mag.×szél.×mély.:
150×114×45 cm

fali szekrény
SFW120
mag.×szél.×mély.: 
35×120×30.5 cm

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

ágy ágyrács és matrac 
nélkül  
LOZ/90
mag.×szél.×hossz.: 
40-74×95×204.5 cm

kisszekrény
REG1D
mag.×szél.×mély.: 
197×56×40.5 cm

vitrin 
REG1W2S
mag.×szél.×mély.: 
197×56×40.5 cm

TV szekrény
RTV2S
mag.×szél.×mély.: 
50.5×144.5×40.5 cm

regál
REG2S
mag.×szél.×mély.: 
197×56×40.5 cm

szekrény 
SZF2D1S
mag.×szél.×mély.: 
197×97.5×57.5 cm

komód 
KOM3S
mag.×szél.×mély.: 
90×97.5×40.5 cm

komód 
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.: 
90×144.5×40.5 cm

íróasztal 
BIU/120
mag.×szél.×hossz.: 
75.5×63×120 cm
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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 ágyneműtar-
tóval, 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
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
148.5×100.5×39.5 cm

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

vitrin
REG1W
mag.×szél.×mély.:
124.5×160×45 cm

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/160/B
mag.×szél.×mély.:
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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LUTON
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

ribbeck barna tölgy/grafit

LAVAL
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

szekrény
SZF2D
mag.×szél.×mély.:
199×96.5×57 cm

komód
KOM3D1S
mag.×szél.×mély.:
91×148×42.5 cm

komód
KOM6S
mag.×szél.×mély.:
127×96.5×42.5 cm

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
149×96.5×42.5 cm

TV szekrény
RTV1D
mag.×szél.×mély.:
51×140×42.5 cm

vitrin
REG1WL
mag.×szél.×mély.:
199×58.5×42.5 cm

regál
REG2D
mag.×szél.×mély.:
199×58.5×42.5 cm

fehér/artisan tölgy/
fehér tükörfény

komód
KOM1D3S/9/10
mag.×szél.×mély.: 
89.5×100×40 cm      

TV szekrény
RTV3S
mag.×szél.×mély.: 
54×160×44 cm    

komód
KOM1D3S/9/16
mag.×szél.×mély.: 
89.5×160×44 cm     

polc
POL/16
mag.×szél.×mély.: 
32×160×22 cm      

regál
REG2D2S
mag.×szél.×mély.: 
197.5×100×40 cm      

szekrény
SZF2D2S
mag.×szél.×mély.: 
197.5×100×58 cm      

vitrin
REG1D1W/20/7 P
mag.×szél.×mély.: 
197.5×67×40 cm     

vitrin
REG1D1W/20/7 L
mag.×szél.×mély.: 
197.5×67×40 cm

vitrin
REG2D1W3S
mag.×szél.×mély.: 
158×100×40 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 
ágyneműtartó 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

waterford tölgy

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

kisszekrény
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

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

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

dohányzóasztal
LAW HOLTEN
mag.×szél.×hossz.:
65×50×90 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 
ágyneműtartó nélküli ágy
LOZ/180
mag.×szél.×hossz.:
40.5/100.5
×189×204.5 cm

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

ágyrács és 
ágyneműtartó nélküli 
ágy
LOZ/160
mag.×szél.×hossz.:
40.5/100.5
×169×204.5 cm
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SAWIRA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

tölgy pácolt lakkozottEKO

komód 
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
90×116.5×42.5 cm

szekrény 
SZF2D2S
mag.×szél.×mély.:
200×106.5×56.5 cm

 
vitrin 
REG2W2S
mag.×szél.×mély.:
127.5×161×42.5 cm

vitrin 
REG1D1W/20/7
mag.×szél.×mély.:
200×71×42.5 cm

vitrin 
REG2D1W/15/10 
mag.×szél.×mély.:
152×107×42.5 cm

asztal 
STO_SAWIRA
mag.×szél.×hossz.:
77×90×150-200 cm

szék 
SAWIRA
mag.×szél.×mély.:
99.5 ×44×55 cm

dohányzóasztal 
LAW/120 
mag.×szél.×hossz.:
51×65×120 cm

TV szekrény 
RTV1D1S
mag.×szél.×mély.:
64.5×161×42.5 cm

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

komód 
KOM1D3S
mag.×szél.×mély.:
90×161×42.5 cm

MADISON
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
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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

kisszekrény
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

fogas
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

ágy ágyrács és matrac nélkül
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

Díszcsík  a csomagolásban  
három színben kapható

wenge magia 
tölgy

fényes 
fehér

fekete 
fényes

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

asztal 
STO_AZTECA_TRO
mag.×szél.×hossz.:
76×90×150-200 cm

szék
AZTECA TRIO
mag.×szél.×mély.:
94×47×53 cm 

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

san remo világos 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

ágy ágyrács és matrac nélkül
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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WALTON
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

grandson gold

grandson gold/fekete 
tölgy

komód
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.:
84×185.5×42 cm

komód
KOM1D3S
mag.×szél.×mély.:
84×145.5×42 cm

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
84×104.5×42 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.×szél.×mély.:
198.5×104.5×57 cm

regál
REG1D3S
mag.×szél.×mély.:
150×104.5×42 cm

TV szekrény
RTV2D1S
mag.×szél.×mély.:
59×160×42 cm

regál
REG3D1S
mag.×szél.×mély.:
198.5×104.5×42 cm

regál
REG2D1S
mag.×szél.×mély.:
133.5×104.5×42 cm

vitrin
REG2W2S
mag.×szél.×mély.:
150×104.5×42 cm

regál
REG1S
mag.×szél.×mély.:
198.5×68×42 cm

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
198.5×68×42 cm

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

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

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

ágyrács és 
ágyneműtartó 
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
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RUSO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PVC april tölgy /
gyöngyház fényű 

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

kisszekrény
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

szekrény
SZF3D3S
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

KOEN 2
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

canyon monument tölgy/ 
fényes szürke homok

PVC

fali szekrény
SFW/143
mag.×szél.×mély.:
41.5×143.5×26.5 cm

komód
KOM4S
mag.×szél.×mély.:
96.5×103.5×40 cm

komód
KOM5S
mag.×szél.×mély.:
117.5×63.5×40 cm

komód
KOM3D3S 
mag.×szél.×mély.:
96.5×163.5×40 cm

fali vitrin
SFW1W/163
mag.×szél.×mély.:
41.5×163×26.5 cm TV szekrény

RTV2S/143
mag.×szél.×mély.:
48.5×143.5×47.5 cm

dohányzóasztal
RUMBI 2 106/64
mag.×szél.×hossz.:
46×64×106 cm

vitrin
REG1D1W/143 
mag.×szél.×mély.:
138×98.5×40 cm

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
200×63.5×40 cm

szekrény
SZF2D 
mag.×szél.×mély.:
200×103.5×56.5 cm

szekrény
SZF3D
mag.×szél.×mély.:
208×163.5×56.5 cm

ágy ágyrács és matrac nélkül
LOZ/160 
mag.×szél.×hossz.:
42.5/75.5×165×205.5 cm

éjjeli szekrény
KOM1S 
mag.×szél.×mély.:
46.5×58.5×40 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 ágyneműtartó 
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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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 
ágyneműtartó nélküli ágy  
LOZ 140
mag.×szél.×hossz.:
45/76×154×213 cm

ágyrács és 
ágyneműtartó 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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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

ágy ágyrács és matrac nélkül
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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INDIANA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

sutter tölgy

ágy ágyrács és matrac nélkül
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

* kínálatunkban 
kiegészítő 
polcok

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 / wolfram szürke / 
nyomatmintás canyon monument tölgy

ágyrács és 
ágyneműtartó 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 
ágyneműtartó 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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LARA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

hamu belarus

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 
ágyneműtartó 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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hamu belarus

ERLA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér/minerva tölgy/
fényes fehér

dohányzóasztal
LAW/110
mag.×szél.×hossz.:
45.5×60×110 cm

TV szekrény
RTV2D1S
mag.×szél.×mély.:
55.5×158×41 cm

vitrin
REG1W2S
mag.×szél.×mély.:
196×60×41 cm

vitrin
REG1D1W1S
mag.×szél.×mély.:
153×98×41 cm

szekrény
SZF2D1S
mag.×szél.×mély.:
196×98×53 cm

szekrény
SZF3D2S
mag.×szél.×mély.:
206×163×53 cm

fali szekrény
SFW/158
mag.×szél.×mély.:
31×158×26.5 cm

polc
POL/158
mag.×szél.×mély.:
20×158×23.5 cm

komód
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.:
88.5×158×41 cm

komód
KOM1D3S
mag.×szél.×mély.:
88.5×98×41 cm

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
88.5×98×41 cm

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

asztal
STO
mag.×szél.×hossz.:
76.5×90×160 cm

* kínálatunkban 
kiegészítő 
polcok

ágy ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.×szél.×hossz.:
42.5/100×165×204.5 cm

éjjeli szekrény 
KOM1S
mag.×szél.×mély.:
41×58×41 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 
ágyneműtartó nélküli 
ágy
LOZ/140
mag.×szél.×hossz.:

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

ágyrács és 
ágyneműtartó 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

35/60.5×148×206.5 cm
ágyrács és 
ágyneműtartó nélküli ágy
LOZ/160
mag.×szél.×hossz.:
35/60.5×168×206.5 cm
* csakis fehér és sonoma tölgy

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  

 
kisszekrény
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

kisszekrény
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

fogas
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

fehér sonoma tölgy monastery tölgy

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

vitrin
REG1D1W/90
mag.×szél.×mély.:
131.5×90×34 cm

fogas 
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

fésülködő asztal
TOL1K1S
mag.×szél.×hossz.:
79.5×40×80 cm

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

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

* kínálatunkban 
kiegészítő polcok

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

kisszekrény
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

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
197×60×34 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

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

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

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

ágy ágyrács és matrac nélkül
LOZ3S/160
mag.×szél.×hossz.:
47.5/85.5×165.5×204.5 cm

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

ágy ágyrács és matrac nélkül 
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
OPCJA/LOZ3S/160

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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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

ágy ágyrács és matrac nélkül
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 
ágyneműtartó 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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BALDER
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

riviera tölgy / fényes fehér

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

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

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

fehér/arany sibiu vörösfenyő/ 
fényes fehér

HEDA

dohányzóasztal
LAW1S
mag.×szél.×hossz.: 
45.5x60x110.5 cm      

íróasztal
BIU2S
mag.×szél.×hossz.: 
77x60x120.5 cm      

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
90x85x40.5 cm      

TV szekrény
RTV1D1S
mag.×szél.×mély.:
55x135x40.5 cm      

komód
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.:
90x150x40.5 cm      

polc
POL/135
mag.×szél.×mély.:
14×135×19.5 cm      

regál
REG1S
mag.×szél.×mély.:
194.5x56x40.5 cm     

szekrény
SZF2D
mag.×szél.×mély.:
194.5x85x54 cm      

vitrin
REG1W2S
mag.×szél.×mély.:
194.5x56x40.5 cm      

vitrin
REG1D1W
mag.×szél.×mély.:
140.5x85x40.5 cm      

31



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

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

ágyrács és 
ágyneműtartó 
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.:
195×90×41 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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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 
ágyneműtartó 
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  

WESTON
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

szekrény
SZF2D2S
mag.×szél.×mély.:
200.5×90×55 cm  

regál
REG1D1S
mag.×szél.×mély.:
200.5×75×40 cm   

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
91×90×40 cm  

regál
REG3D1S
mag.×szél.×mély.:
150×120×40 cm  

regál
REG2D2S
mag.×szél.×mély.:
150×120×40 cm  

tároló
KTN2S
mag.×szél.×mély.:
50.5×45×40 cm   

komód
KOM1D3S/130
mag.×szél.×mély.:
91×131×40 cm  

íróasztal
BIU2S
mag.×szél.×hossz.:
75.5×60×120 cm
 

ágyrács és 
ágyneműtartó nélküli ágy
LOZ/90
mag.×szél.×hossz.:
42.5-80.5×101×204.5 cm  

ágy alatti kihúzható fiók
SZU/162
mag.×szél.×mély.:
26×198.5×79.5 cm

polc
SFW/120
mag.×szél.×mély.:
55×120×22 cm  

artisan tölgy/matera

sötét oldstyle fenyő/
matera
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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      

íróasztal 
BIU1S
mag.×szél.×hossz.: 
75×70×100 cm

íróasztal 
BIU/160
mag.×szél.×hossz.: 
75.5×70.5×160 cm

kiterjesztés
NAD
mag.×szél.×mély.:
64×100×20 cm

ágy ágyrács és matrac nélkül
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    

kínálatunkban 
Sirra matrac 
80×180×13 cm  

emeletes ágy, tömör táblával, 
matrac nélkül
LOZ1S/90 P
mag.×szél.×hossz.:
156.5×96.5×184.5 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 ágy-
neműtartó 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, tömör táblával, 
matrac nélkül
LOZ1S/90/P
mag.×szél.×hossz.:
159×97×184 cm

kínálatunkban Sirra matrac  
80×180×13 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

* kínálatunkban 
kiegészítő  
polcok
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SPACE OFFICE
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

artisan tölgy

 Szabályozás nélküli asztalok (egyenes vagy saroklap)     Asztalok elektromos magasságszabályozóval (egyenes vagy saroklap)

asztal magasságszabályozó nélkül asztal magasságszabályozóval -  
memóriával 4 magassági szint (72-120 cm)

72
-1

20
 c

m

75
.5

 c
m

140 és 160 cm 140 és 160 cm 140 és 160 cm

2 MUNKALAP MÉLYSÉG2 MUNKALAP TÍPUS 2 SZÉLESSÉG

ELEKTROMOS  
MAGASSÁGSZABÁLYOZÓ
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ELEKTROMOS  
MAGASSÁGSZABÁLYOZÓ

regál
REG/80/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
 REG2D/120/Z

mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
REG2S/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
 REG2D2S/120/Z

mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
REG2W/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37.5 cm

regál
 REG2D/120/F12/Z 

mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
REG2D/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
REG2D/120/F12
mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
REG2W2S/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37.5 cm

regál
REG2D2S/120
mag.×szél.×mély.:
122×80×37 cm

regál
 REG2D2W/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
 REG2D2S/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D2W2S/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
REG4D2S/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG4D2S/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D2W/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
 REG2D2S/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D2W2S/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
REG4D/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2W/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
 REG4D/200/F12/D/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG4D/200/F12/G/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

szekrény
SZF2D
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

*elérhető 
kiegészítő 
polcok

regál
 REG2W2S/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37.5 cm

regál
REG2S/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG4D/200/F12

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

 regálok ajtókonfiguráció lehetőségével              regálok kulcsos zárral

regál
 REG2D/200/F12

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D/200

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
REG2D/200/F20
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D/200/F20/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG4D/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D/200/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
 REG2D/200/F12/Z

mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
REG/80/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×80×37 cm

regál
REG/120
mag.×szél.×mély.:
122×42×37 cm

regál
REG1D/120
mag.×szél.×mély.:
122×120×37 cm

regál
REG/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×42×37 cm

regál
REG1D/200
mag.×szél.×mély.:
202.5×120×37 cm

íróasztal
BIU/120
mag.×szél.×hossz.:
75,5×70×120 cm

tároló
 KTN4S

mag.×szél.×mély.:
75.5×50×50 cm

tároló
 KTN3S

mag.×szél.×mély.:
62.5×42×37 cm
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GAMLA

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

PORI
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

grandson tölgy

fényes fehér/
lengyel tölgy

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.×szél.×mély.:
50×46×39 cm

ágyrács és ágyneműtartó 
nélküli ágy
LOZ/160/B
 mag.×szél.×hossz.:
41.5-98×165×215 cm

komód
KOM1D3S
mag.×szél.×mély.:
95×112.5×39 cm

komód
KOM2D2S
mag.×szél.×mély.:
95×150.5×39 cm

fésülködő asztal
TOL1S
mag.×szél.×mély.:
76.5×130.5×45.5 cm

kisasztal
DST
mag.×szél.×mély.:
66×31×38.5 cm

éjjeli szekrény
KNT1S
mag.×szél.×mély.:
46×41.5×40 cm

ágyrács és ágyneműtartó 
nélküli ágy
LOZ/140
 mag.×szél.×hossz.:
46-81×149×208 cm

komód
KOM4S1E
mag.×szél.×mély.:
90×85×40 cm

ágyrács és ágyneműtartó 
nélküli ágy
LOZ/160
 mag.×szél.×hossz.:
46-81×169×208 cm

ágy alatti kihúzható fiók
SZU
mag.×szél.×mély.:
23.5×98×69 cm

fésülködő asztal
TOL
mag.×szél.×mély.:
77.5×85×40 cm

szekrény
SZF2D
mag.×szél.×mély.:
200.5×100×60 cm

kiegészítő elem  
fésülködő asztalhoz
NAD
mag.×szél.×mély.:
16-50×85×12.5 cm
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ARICA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

USB

ágy ágyráccsal és  
ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/160
mag.×szél.×hossz.:  
95×164.6×205.8 cm

szekrény
SZF/240
mag.×szél.×mély.:
225×240.5×63 cm

szekrénybe illő polcok
WKSZF/118
mag.×szél.×mély.:
147.6×117.6×47.7 cm

éjjeli szekrény
KOM1S/L
mag.×szél.×mély.:
65.4×50×40  cm

éjjeli szekrény
KOM1S/P
mag.×szél.×mély.:
65.4×50×40 cm

díszszegély
PST/240
mag.×szél.×mély.:
230×250×17.5 cm

komód
KOM1D4S
mag.×szél.×mély.:
88×140×39.5 cm

szekrénybe illő 
kiegészítő polcok
POL/118
mag.×szél.×mély.:
2.2×117.6×48 cm

industrial dunkel grau (beton)/ 
silva tölgy

RAMLA
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

komód
KOM3D1S
mag.×szél.×mély.:
96×170×40 cm

TV kisasztal
RTV3S
mag.×szél.×mély.:
53×152×46 cm

dohányzóasztal
LAW1S
mag.×szél.×hossz.:
50×60×100 cm

szekrény
SZF2D2S
mag.×szél.×mély.:
200×90×56 cm

ágy ágyráccsal és  
ágyneműtartóval, matrac nélkül
LOZ/160/B
mag.×szél.×hossz.:
42.5/90×165.5×206 cm

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.×szél.×mély.:
42×50×40 cm

regál
REG2D3S
mag.×szél.×mély.:
125×90×40 cm

vitrin
REG1W3S
mag.×szél.×mély.:
146×90×40 cm

regál
REG1S
mag.×szél.×mély.:
200×60×40 cm

vitrin
REG1D2W3S
mag.×szél.×mély.:
200×90×40 cm

hamu belarus
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KASSEL

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

KALIO
FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

monastery tölgy / fekete tölgy

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

ágy ágyráccsal és  
ágyneműtartóval, 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

díszszegély
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 (2db)
mag.×szél.×mély.:  
2.2×83×48 cm

kapható LED világítás 
PST270/218 

fényes fehér/arany akác

ágyrács és 
ágyneműtartó 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

éjjeli szekrény
KOM1S
mag.×szél.×mély.: 
50.5×58.5×42.5 cm

ágy ágyrács és matrac nélkül
LOZ/160
mag.×szél.×hossz.:
105×167×209 cm

komód
KOM2D3S
mag.×szél.×mély.:
91×163×41.5 cm

komód
KOM3S
mag.×szél.×mély.:
90.5×99.5×42.5 cm

tükör
LUS
mag.×szél.×mély.:
60.5×140×6.5 cm

szekrény
SZF6D2S
mag.×szél.×mély.:
218.5×213×59.5 cm
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TETRIX

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

USB

ADJA HOZZÁ A MULTIMÉDIA POLCOT

VÁLASSZA KI A KÁRPITOZOTT FEJLÉC SZÍNÉT3

4

Megvásárolható a 140 cm és 160 cm ágyakhoz  

Megvásárolható a 140 cm és 160 cm ágyakhoz

ágy 140: 
JF28-RE-NAK_TAP-140-INARI GREY

ágy 140:
JF28-RE-NAK_TAP-140-SOLAR_99

ágy 140:
JF28-RE-NAK_TAP-140-SOLO BLUE

INARI 91 GREY

SOLO 263 BLUE

SOLAR 99 BLACK

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

multimédia polc 
140 cm ágyhoz
POL/LOZ/140
mag.×szél.×mély.:
92×137.5×12 cm

multimédia polc 
160 cm ágyhoz
POL/LOZ/160
mag.×szél.×mély.:
92×157.5×12 cm

Ágy, amely alvóhely és egyben 
tágas gardróbszekrény? Meg-
oldást ezekre az igényekre a 
Tetrix ágyak biztosítják. Külön-
féle méretekben és színekben 
kaphatóak, ágyneműtartóval és 
kerettel a gáz dugantyúkon. ... 
és tudta, hogy ha szeret olvasni 
lefekvés előtt, kibővíthető az 
ágy kényelmes kárpitos fejvég-
gel?

1

VÁLASSZA KI AZ ÁGY SZÍNÉT

VÁLASSZA KI AZ ÁGY MÉRETÉT

2

fényes fehér

fényes fehér

sonoma tölgy

sonoma tölgy

wotan 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 MINT SEMMI MÁS
maximális kényelem és még több lehetőség
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COLIN

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

KORPUSZ

 fehér
sonoma 

tölgy

KORPUSZ SZÍNE
A korpusz és a bútor többi rész 
színei igény szerint kombinál-
hatóak.

A KORPUSZ MÉRETE
Válassza ki a 3 elérhető méretből.

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

183-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 AJTÓ ÉS A  
      FOGANTYÚ SZÍNÉT

kiegészítő polc szett, 
3 db-os 

kiegészítő fiók szett,  
3 db-os

3     VÁLASSZA KI A TOVÁBBI  
      KIEGÉSSZÍTŐKET
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by you

GARDRÓBSZEKRÉNY AZ IGÉNYEIHEZ IGAZÍTVA

     VÁLASSZON MEGFELELŐ BELSŐ KIEGÉSZÍTŐKET 

     VÁLASSZON STÍLUST

SZEKRÉNYE 3 LÉPÉSBEN

TOLÓAJTÓS FRONTOK NYITOTT GARDRÓBSZEKRÉNYNYÍLÓAJTÓS FRONTOK

1

3

2       TERVEZZE MEG ÖN SZEKRÉNYE MÉRETEIT 
Igényei szerint választhat korpuszt, szükséges magassággal, 
szélességgel és mélységgel. Igazítsa a szekrényt a térhez. 
Emlékezzen, hogy a korpusz elemeknek különböző belső  
elrendezésük van.

Ismerje meg a különféle belső kiegészítőket és fedezzem 
fel még több lehetőséget a tárgyai elrendezésére

Válasszon ajtónyitási módszert, front,  
korpusz és fogantyú színeit.

FUNKCIÓK 
ÉS ELŐNYÖK

43



     VÁLASSZON STÍLUST 

1

2

MAGASSÁG MÉLYSÉG

66 cm 45 cm

21
8 

cm

24
0 

cm

MEGBÍZHATÓ 
VÁZSZERKEZET

NYÍLÓAJTÓS 
KORPUSZOK

TOLÓAJTÓS 
KORPUSZOK

120.7 cm 150.7 cm 170.7, 180.7  cm 200.7 cm 220.7, 240.7, 260.7 cm
(csak a 66 cm mélységűnél elérhető)

Korpusz vastagság: 18 mm
Fenéklap vastagság: 22 mm

50 cm 75 cm 100 cm sarokelemsarok

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 illeszkednek a kisebb folyosókhoz.

Választhat egy darab szekrényt, vagy több darab szekrényt is kombinálhat,
létrehozva egy gardróbszobát. Ez csak Önön múlik.

VÁLASSZON 
FOGANTYÚ TÍPUST
A fogantyúk minden szekrény apró 
díszeit képezik. Válassza ki a stílust 
és a színt úgy, hogy tökéletesen 
illeszkedjen az egész szekrényhez.

fogantyúk tolósajtós szekrényhez

fogantyúk nyílóajtós szekrényhez

TERVEZZE MEG ÖN SZEKRÉNYE MÉRETEIT 
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VÁLASSZON MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐKET3

teljes egészében 
kihúzható fiókok

FLEX szekrényben található összes fiókra 
érvényes

egyenletes és halk 
fiókok záródása

Nem számít, milyen nagyságú a szekrénye. A lényeg az, hogyan rendezi be. 
Használja ki az általuk kínált különféle lehetőségeket, kiegészítőket belső 
kialakításhoz. Rendelkezésére áll rengetek megoldás, melynek köszönhetően 
könnyen tárolhat cipőt, zoknit, kézitáskát, ruhát és sok más kiegészítőt. Ne 
felejtse el a belső világítást sem. Sötétedés után különösen értékelni fogja, 
amikor kedvenc blúzát keresi.

világításfogas sekély 
szekrénybe

hosszú fogasrövid fogas

cipőspolc
 

alsó polc 
állvánnyal

polc üvegpolc

ajtófék nadrágtartó fiók elválasztókkal

üveges fiókfiók

3 fiókos komód 3 db-os polc szett 3 db-os fiók szett 
+ polc

MEGBÍZHATÓ 
VÁZSZERKEZET

világos sibiu 
vörösfenyő

wotan 
tölgy

sonoma 
tölgy 

monastery 
tölgy 

magasfényű 
fekete

VÁLASSZA KI  
A KORPUSZ ÉS AZ 
AJTÓ SZÍNÉT

Válassza ki a legjobban tetsző színeket. 
Emlékezzen, hogy a különböző színeket 
kombinálhatja!

frontok:

fényes 
fehér

tükör fehér magasfényű  
fehér 

monastery 
tölgy 

 fehér sonoma 
tölgy

grafit 

korpuszok:

nyílóajtós frontok keretléccel 
(R megjelöléssel)

grafit 
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a képen: Semi Line konyha, ajtók: reveal tölgy/kékes fekete

a képen: Junona Line konyha, ajtók: fényes fehér/delano sötét tölgy 

SEMI LINE
JUNONA LINE
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FAMILY LINE - elemes konyhák

a képen: Family Line konyha, ajtók: Verdi, misztikus matt

a képen: Family Line konyha, ajtók: Sole, fényes fehér 
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na obrázku: 
kuchyňa Senso Kitchens -  Capital, dvierka: 47th Scott Avenue, atrament/dub wenge

na obrázku: 
kuchyňa Senso Kitchens -  Capital, dvierka: 47th Scott Avenue, atrament/dub wenge

na obrázku: 
kuchyňa Senso Kitchens -  Royal, dvierka: Imperor, dub bianco

na obrázku: 
kuchyňa Senso Kitchens -  Royal, dvierka: Imperor, dub bianco

SENSO KITCHENS - konyhák méretre

a képen: Senso Kitchens  - Capital konyha, ajtók: 36th Norde Avenue - L4 fogantyúval/38th Elysee Avenue - L4 fogantyúval, vad crud tölgy/fekete matt

a képen: Senso Kitchens - Royal konyha, ajtók: Draggo, világos szürke/tinta
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A 170 és 180 összeállítás 5 elemből áll, amelyek önkényesen elhelyezhetőek. Az összeállítás kiegészíthető további elemekkel.

fényes fehér fényes fehér/szürke 
wolfram

delano világos tölgy fényes fehér/delano 
világos tölgy

delano sötét tölgy fényes fehér/delano 
sötét tölgy

sonoma tölgy

 JUNONA LINE ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 230 és 240 összeállítás 7 elemből áll, amelyek önkényesen elhelyezhetőek. Az összeállítás kiegészíthető további elemekkel.

ELÉRHETŐ 4 ÖSSZEÁLLÍTÁS VÁLTOZATA:

ELÉRHETŐ AJTÓ SZÍNEK: 

A készülékek és a kiegészítők nem az összeállítás része.

ÖSSZEÁLLÍTÁS 180
5 szekrény, amelyből az összeállítás áll: G1D/40/57-LP, GO/60/30,

G2W/80/57, D1D/40/82-LP, DK2D/80/82

ÖSSZEÁLLÍTÁS 170
5 szekrény, amelyből az összeállítás áll: G1D/40/57-LP,

GO/50/30, G2W/80/57, D1D/40/82-LP, DK2D/80/82
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ÖSSZEÁLLÍTÁS 230
7 szekrény, amelyből az összeállítás áll: G2D/60/57, GO/50/30, G1D/40/57-LP,

G2W/80/57, D2D/60/82, D1D/40/82-LP, DK2D/80/82

ÖSSZEÁLLÍTÁS 240
7 szekrény, amelyből az összeállítás áll: G2D/60/57,

GO/60/30, G1D/40/57-LP, G2W/80/57, D2D/60/82, D1D/40/82-LP, DK2D/80/82

munkalap 32 mm



Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
2+2.5TVE

mag.×szél.×mély.: 95×216×96 cm - 2.5TVE kanapé
mag.×szél.×mély.: 95×178×96 cm - 2 kanapé

1. DOLLARO GRIS + összes DOLLARO bőr szövetminta

Teljes egészében bőrrel bevont kettes elektromos 
relaxációs funkcióval ellátott luxus ülőgarnitúra. A 
tökéletes ülés kényelmet a felhasznált minőségi HR hab 
és szilikon a háttámlában biztosítja. A lábak krómozott 
kivitelben. Kínálatban elérhető relaxációs 2TVE kettes 
kanapé (mag. × szél. × mély.: 95×178×96 cm), relaxációs 
fotel (mag. × szél. × mély.: 95×120×96 cm) és H/F puff, 
tárolóhely nélkül, pozicionálós funkcióval ellátott (mag. 
× szél. × mély.: 44/79×91×57 cm).

PERLE

1. 2 + 2.5TVE

Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
3F L-TRE-1(80) P,  
1(80) L-TRE-3F P

Ülőgarnitúra
2+3F

mag.×szél.×mély.: 98×298×218 cm
fekvőfelület: 140×191 cm

mag.×szél.×mély.: 94×212×100 cm - 3 kanapé
fekvőfelület: 132×180 cm
mag.×szél.×mély.: 94×153×100 cm - 2 kanapé
fekvőfelület: 72×182 cm
mag.×szél.×mély.: 94×103×100 cm - fotel

1. DOLLARO TYRKYS/lábak D20 + összes DOLLARO bőr 
szövetminta

1. ELEMENT 11/lábak D20 + az összes ELEMENT 
szövetminta és 2. árkategóriában található 
szövetminta

Teljes egészében bőrrel bevont elemes ágyazható 
ülőgarnitúra. A tökéletes ülés kényelmet a minőségi HR 
hab felhasználása biztosítja és szilikon a háttámlákban. 
Választható színű fa lábak. A kínálatban tárolóhellyel 
ellátott H/BK puff elérhető (mag. × szél. × mély.: 
44×70×60 cm).

Kíváló ülési kényelmet biztosító ülőgarnitúra, minőségi 
HR hab felhasználásával az ülőrészben és szilikon a 
háttámlákban. Ágyazható mindkét 3F és 2F kanapé, 
alkalmas akár mindennapi alvásra is. Választható színű 
fa lábak. Kínálatban tárolóhellyel ellátott H/BK puff 
elérhető (mag. × szél. × mély.: 44×60×50 cm).

BOSTON

VIENA

1. 3F L-TRE-1(80) P

1. 3F+2
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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 11/D28 + összes MILTON NEW szövetminta és 
2. árkategóriában található szövetminta

Luxus elemes sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, 
ágyazható funkcióval és állítható fejtámlákkal, 
elektromos relax funkcióval, alkalmi alvásra alkalmas. 
A tökéletes ülés kényelmet a minőségi HR hab 
felhasználása biztosítja. Választható színű fa lábak. 
Kínálatban ágyneműtartóval ellátott H/BK puff elérhető 
(mag. × szél. × mély.: 45×70×60 cm).

LIVING

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

2. 1(70)HT/BK L-EN-ELE2,5F-1(70)TVE P

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 TARHE szövetminta és 2. árkategóriában 
található szövetminta

Luxus sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval és állítható fejtámlákkal, mindennapi alvásra 
alkalmas. A tökéletes ülés kényelmet minőségi HR hab 
felhasználása biztosítja. A lábak krómozott kivitelben.

MONO

1. 3F L-OTM/BK P

2. 3F

3F kanapé 
mag.×szél.×mély.: 77/98×203×103 cm
fekvőfelület: 140×185 cm

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

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

U alakú luxus elemes ülőgarnitúra ágyneműtartóval, 
ágyazható funkcióval, elektromos relaxációs funkcióval 
és állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra alkalmas. 
A tökéletes ülés kényelmet a minőségi HR hab 
felhasználása biztosítja. Választható színű fa lábak. 
Kínálatban ágyneműtartóval ellátott H/BK puff elérhető 
(mag. × szél. × mély.: 46×113×66 cm).

TIMO

1. REC/BK L-ELE2,5F/UP-EN-ELE1-1TVE P
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1.MONOLITH 77/lábak D27 + összes MONOLITH 
szövetminta és 1. árkategóriában található szövetminta

2. 1TVE L-ELE1-EN-ELE2,5F/UP-REC/BK P



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

mag.×szél.×mély.: 80×236×190 cm
fekvőfelület: 123×178 cm

1. MAGIC VELVET 2215/lábak D20 + az összes MAGIC 
VELVET szövetminta és 1. árkategóriában található 
szövetminta

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra alkalmas. A tökéletes ülés 
kényelmet minőségi HR hab és szilikon felhasználása 
biztosítja a háttámlákban. Választható színű fa lábak. 
Elérhető tárolóhellyel ellátott H/BK puff. (mag. × szél. × 
mély.: 44×70×60 cm).

VISTA

1. 2F L-OTM/BK P

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

mag.×szél.×mély.: 81/99×283×227 cm
fekvőfelület: 125×194 cm

1. CANYON 70/lábak D28 + összes CANYON 
szövetminta és 2. árkategóriában található szövetminta

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval és állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra 
alkalmas. A tökéletes ülés kényelmet minőségi HR hab 
felhasználása biztosítja. Választható fém vagy fa lábak. 
Fa lábak színminta alapján választhatóak. Az kínálatban 
elérhető H/F puff, tárolóhely nélkül, pozicionáló 
funkcióval (mag.×szél.×mély.: 44/79×91×57 cm) vagy 
pozicionáló funkció nélkül (mag.×szél.×mély.: 44×91×57 
cm). 

DRUM

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

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

U alakú ülőgarnitúra
REC/BK L-ELE2,5F-OTM/BK P,
OTM/BK L-ELE2,5F-REC/BK P

mag.×szél.×mély.: 81/94×336×209/176 cm
fekvőfelület: 125×265 cm

1. PRESTON 100 + összes PRESTON szövetminta és a 2. 
árkategóriában található szövetminta

U alakú luxus ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval és állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra 
alkalmas. A tökéletes ülés kényelmet minőségi HR hab 
felhasználása biztosítja. A lábak krómozott kivitelben. 
Kínálatunkban elérhető tárolóhellyel ellátott H/BH puff 
(mag. × szél × mély.: 44×70×60 cm).

LEMAN

1. REC/BK L-ELE2.5F-OTM/BK P
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2. 2AL QUER+LONG AR

2. UBEL MED BK+2,5AR QUER(AT1)

sarok ülőgarnitúra

LONG AL+2AR QUER,
2AL QUER+LONG AR

mag.×szél.×mély.: 97×260×172 cm 
fekvőfelület: 116×220 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 44×59 cm

1. FENIX 66, 2. FENIX 38 + teljes szövetminta kínálat FENIX, 
DUBLIN és KINSHASA

* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

1. LONG AL+2AR QUER
A Soria ülőgarnitúra magas háttámlákkal és kényelmes 
ülőfelülettel rendelkezik, alkalmi alvásra ajánlott.                                                                                                           
Lábak: króm/fekete/fa 12 cm. A fa színe választható 
a színminta alapján. 

SORIA

sarok ülőgarnitúra

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

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

1. 2,5AL QUER(AT1)+UBER MED BK

1. KINSHASA 14, 2. KINSHASA 74 + teljes szövetminta kínálat 
KINSHASA, DUBLIN és FENIX

* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

Mondo II alkalmi alvásra ajánlott, ágyneműtartóval 
ellátott, állítható fejtámlákkal és nagyon attraktív 
dizájn választható díszvarrással. 
Lábak króm/fa 7 cm. A fa színe választható a színminta 
alapján.

MONDO II

sarok ülőgarnitúra

3AL QUER (AT2)+UBER MED BK, 
UBEL MED BK+3AR QUER (AT2)

mag.×szél.×mély.: 84-103×292×203 cm 
fekvőfelület: 115×218 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 47×58 cm

2. UBEL MED BK+3AR QUER(AT2)

1. 3AL QUER(AT2)+UBER MED BK

Dublin 25

Fenix 66

Kinshasa 14

Dublin 36

Fenix 38

Kinshasa 74

1. DUBLIN 25, 2. DUBLIN 36 + teljes szövetminta kínálat 
DUBLIN, FENIX és KINSHASA
  
* saját elképzelés szerint összeállítható ülőgarnitúra

Praktikus és kényelmes Salerno NEW ülőgarnitúra, 
amely alkalmi alvásra ajánlott,  ágyneműtartóval és 
állítható háttámlával ellátott. 
Lábak: króm/fekete/fa 10 cm. A fa színe választható a 
színminta alapján.

SALERNO NEW
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Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
3-OTM, OTM-3

Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
2,5F-OTM/BK, OTM/BK-2,5F

mag.×szél.×mély.: 82/104×310×233 cm
ülőfelület mag.×mély.: 47×60 cm

mag.×szél.×mély.: 87/104*×263×224 cm  
fekvőfelület: 120×191 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×57 cm
fotel
mag.×szél.×mély.: 87/104×120×100 cm

1. bőr PAMPAS COCOA M9035,  
2. bőr PAMPAS HELLGRAU 
M9010 + összes PAMPAS bőr 
szövetminta

1. bőr PAMPAS AMBER M9030, 2. bőr 
PAMPAS COCOA M9035 +  összes 
PAMPAS bőr szövetminta

Teljes egészében bőrrel bevont luxus sarok ülőgarnitúra, 
ágyazható funkció nélkül. Lábak fém fekete matt, 
magasság 16 cm. Kínálatban puff is (mag × szél. × mély.: 
47×108×72 cm).

Teljes egészében bőrrel bevont luxus sarok ülőgarnitúra, 
ágyazható funkcióval és ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra 
ajánlott. Lábak fém szatén, magasság 12 cm. Kínálatban 
puff tárolóval (mag×szél.×mély.: 46×105×61 cm).  
* Fejtámla is megvásárolható (mag.×szél.: 18×54 cm).

PALERMO

BOLOGNA

1. 3-OTM

1. 2,5F-OTM/BK

2. 3-OTM

2. 2,5F-OTM/BK

Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra
2F-OTM/BK, OTM/BK-2F

mag.×szél.×mély.: 74/92×239×207 cm,  
fekvőfelület: 123×179 cm, ülőfelület mag.×mély.: 47×62 cm
U-alakú ülőgarnitúra 
REC/BK-2F-OTM, OTM-2F-REC/BK 
mag.×szél.×mély.: 74/92×304×207/170 cm, 
fekvőfelület: 125×247 cm
fotel 
mag.×szél.×mély.: 74/92×102×105 cm

Teljes egészében bőrrel bevont modern ülőgarnitúra, 
ágyazható funkcióval, ágyneműtartóval és állítható 
fejtámlával, különböző méret összeállítása lehetséges sarok 
vagy U-alakba. Alkalmi alvásra ajánlott. Krómozott fém 
lábakkal, magasság 12,5 cm. Kínálatunkban puff is elérhető  
(mag. × szél. × mély: 47×95×64 cm).

SAMMY

1. bőr PAMPAS BIANCO M9013, 2. bőr 
PAMPAS SCHWARZ M9003 + összes 
PAMPAS bőr szövetminta

1. 2F-OTM/BK

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

U-alakú ülőgarnitúra 
REC-3-OTM, OTM-3-REC

mag.×szél.×mély.: 73/93×331×228/170 cm 
fekvőfelület: 120×252 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 45×57 cm

sarok ülőgarnitúra 
2F-OTM/BK, OTM/BK-2F 
mag.×szél.×mély.: 73/93×254×228 cm 
fekvőfelület: 120×175 cm

mag.×szél.×mély.: 70/88×409×225/185 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 42×73 cm

sarok ülőgarnitúra 
3RFE-REC-Breit, REC-Breit-3RFE 
mag.×szél.×mély.: 70/88×303×185 cm 
motoros funkció

1. CAMSBAY R450 BLUSH, 2. CAMPSBAY R464 
LT.GREY + összes CAMBSBAY szövetminta és 1S 
megjelölésű szövetek

1. COSY F033 ANTRACITE, 2. COSY F027 YELLOW, 3. 
COSY F034 DARK PETROL + összes COSY szövetminta 
és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával, sarok vagy 
U-alakba összeállítható. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak 
fekete fém, magasság 12 cm.

U-alakú modern ülőgarnitúra ágyazható funkció és 
ágyneműtartó nélkül, állítható fejtámlával. A sarok 
ülőgarnitúránál lehetőség van motoros kiterjesztésre. 
Lábak krómozott fém, magasság 6,5 cm. Kínálatban puff 
két méretben (mag. × szél. × mély.: 42×103×103 cm és 
42×134×70 cm).

FAVORIT

ORION

1. REC-2F-OTM/BK

1. REC-3-OTM

2. 2F-OTM/BK

2. 3RFE-REC Breit 3. 3RFE-REC Breit

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

mag.×szél.×mély.: 86/102×386×265/190 cm 
fekvőfelület: 132×295 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×52/69 cm

sarok ülőgarnitúra 
3F-REC/BK, REC/BK-3F 
mag.×szél.×mély.: 86/102×302×190 cm 
fekvőfelület: 132×230 cm

1. CAMSBAY R462 LIVER, 2. CAMPSBAY R454 TURTLE + összes 
CAMBSBAY szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval, ülőfelület mélységének beállításával és 
állítható fejtámlával, sarok vagy U-alakba összeállítható. 
Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fa alumínium profillal, 
magasság 4,5 cm. Kínálatban puff (mag. × szél. × mély.: 
46×112×72 cm).

HOLIDAY

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

 2. 3F-REC/BK
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sarok ülőgarnitúra  
OTM/BK-2,5F, 2,5F-OTM/BK

mag.×szél.×mély.: 89×264×215 cm 
fekvőfelület: 122 × 195 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 44×60 cm

1. ATHENE C060 SILVER,  
2. ATHENE C062 MUD + összes 
ATHENE szövetminta és 1S 
megjelölésű szövetek

Modern sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fekete 
matt fém, magasság 12 cm. Kínálatban puff tárolóval 
(mag. × szél. x mély.: 44×102×77 cm). Fejtámlák 
megvásárolhatóak (mag. × szél.: 18×54 cm).

PIKE

1. OTM/BK-2,5F

2. OTM/BK-2,5F

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

mag.×szél.×mély.: 85/108×256×183 cm  
fekvőfelület: 123×174 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×60 cm

1. ORLANDO C013 PLATIN, 2. ORLANDO C010 COAL 
+ összes ORLANDO szövetminta és 1S megjelölésű 
szövetek

Modern sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval és 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fém 
szatén, magasság 12 cm. Fejtámlák megvásárolhatóak 
(mag. × szél.: 16×48 cm).

SPECTRE

1. 2F-OTM/BK

2. 2F-OTM/BK

sarok ülőgarnitúra 
3F-OTM, OTM-3F

mag.×szél.×mély.: 79/97×310×231 cm
fekvőfelület: 124×228 cm
ülőfelület mag.×mély.: 46×63 cm

1. NEW YORK G005 MUSTARD,  
2. NEW YORK G002 GREY + összes NEW YORK 
szövetminta és 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. × szél. × mély: 
46×108×108 cm).

GEMINI

1. 3F-OTM

2. 3F-OTM



sarok ülőgarnitúra
OTM/BK-3F, 3F-OTM/BK

mag.×szél.×mély.: 80/98×287×222 cm 
fekvőfelület: 122 × 202 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 44×58 cm

3-szem. 3ER 
mag.×szél.×mély.: 80/98×225×104 cm 
 
kanapé 2ER 
mag.×szél.×mély.: 80/98×205×104 cm

1. FRISCO G706 ELEPHANT, 2. FRISCO G708 ANTHRACITE 
+összes FRISCO szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával. Alkalmi alvásra 
ajánlott. Lábak fekete fém, magasság 12,5 cm.

TITUS

1. OTM/BK-3F

 2. 3ER
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sarok ülőgarnitúra
3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK, 2_SK/SE_RELAX/3_BETT.E

mag.×szél.×mély.: 88×255×225 cm 
fekvőfelület: 120 × 190 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×54 cm

fotel  
mag.×szél.×mély.: 88×104×88 cm
puff 
mag.×szél.×mély.: 48×58×58 cm

1. OLYMPIA 751 OLIVE, 2. OLYMPIA 484 DUNKELGRAU + 
összes OLYMPIA szövetminta és C megjelölésű szövetek

Sarok elemes ülőgarnitúra ágyazható funkcióval és 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak 
magassága 10 cm, bükkfából készültek, szín választás 
lehetséges a színminta kínálat alapján. Fejtámlák 
megvásárolhatóak (mag. × szél.: 22×52 cm).

WINSTON

sarok ülőgarnitúra
2,5F-OTM/BK, OTM/BK-2,5F

mag.×szél.×mély.: 80/92×262×216 cm 
fekvőfelület: 121×190 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 45×57 cm

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával. Alkalmi 
alvásra ajánlott. Lábak krómozott fém, magasság  
4,2 cm.

ANTERO

1. BOSTON F011 AZURE, 2. BOSTON F008 
MUSTARD, 3. BOSTON F009 LT.GREY + összes 
BOSTON szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

1. 3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK

2. 3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK

1. 2,5F-OTM/BK

2. 2,5F-OTM/BK  3. 2,5F-OTM/BK 



ülőgarnitúra  
3+2+1

mag.×szél.×mély.: 89×192-196×90 cm -3-szem. 
ülőfelület mag.×mély.: 48×54 cm 
mag.×szél.×mély.: 89×163-166×90 cm - 2-szem. 
mag.×szél.×mély.: 89×101-104×90 cm - fotel

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

Vidéki stílusú ülőgarnitúra, hatásos és igényes átvarrással 
a háttámasznál, ágyazható funkció és ágyneműtartó 
nélkül. Három fajta karfa valamint három fajta fából 
készült láb választható hozzá. A lábak 12 cm magasságúak, 
bükkfából készültek, választható szín a színminta alapján. 
Kínálatunkból rendelhető sarok tervezés is, ágyazható, 
ágyneműtartó nélkül. Ágyneműtartó és fejtámla 
hozzárendelhető  (mag. × szél.: 22×52 cm vagy 25×50 
cm). A Trondheim ülőgarnitúra család kiegészíthető 2 
személyes Recameire fotellel (mag. × szél. × mély: 89×194-
197×92 cm) valamint puff tároló nélkül vagy tárolóval 
(mag. × szél. × mély: 48×101×66 cm). 

TRONDHEIM

1. 3+2+1
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sarok ülőgarnitúra  
3F-REF-2SK, 2SK-REF-3F

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

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

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

MANDELA

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

2. 3F-REC-2SK

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

2. OTM-3F 2. Recameire 2-szem.

ülőgarnitúra 
3+2+1

mag.×szél.×mély.: 107×192×94 cm - 3-szem. 
ülőfelület mag.×mély.: 48 × 53 cm 
mag.×szél.×mély.: 107×152×94 cm - 2-szem. 
mag.×szél.×mély.: 107×97×94 cm - fotel

1. INDIAN 04 HELLGRAU, 2. INDIAN 08 SAVANNAH + 
összes INDIAN szövetminta és Basic megjelölésű szövetek

Klasszikus ülőgarnitúra ágyazható funkció és 
ágyneműtartó nélkül, nagyon kényelmes ülésű. 
Lábak magassága 12 cm, bükkfából készültek, szín 
választása lehetséges a színminta kínálat alapján.  
Az ajánlatban sarok összeállítás található ágyazható 
funkcióval, ágyneműtartóval és sarok relax funkcióval. 
Megvásárolható puff tárolóval vagy tároló nélkül 
(mag. × szél. × mély.: 48×58×58 cm). 

COSIMA

1. 3+2

2. 3-szem. 2. 2-szem. 2. fotel + puff



59

1. jobbos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 70/90×240×170 cm 
fekvőfelület: 140×210 cm

1. ONTARIO 37/MANILA 37, 
2. ONTARIO 32/MANILA 32, 
3. ONTARIO 20/MANILA 20

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete fa lábakkal.

LOREN

2. jobbos verzió

2. jobbos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 77/100×275×199 cm  
fekvőfelület: 125×198 cm

1. POLARIS 16,
2. POLARIS 17,
3. POLARIS 20

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval és állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra 
ajánlott. Fekete fém lábakkal.

PARADISO

1. jobbos verzió

U-alakú ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 88/110×334×188/184 cm 
fekvőfelület: 128×270 cm

mag.×szél.×mély.: 88/110×265×203 cm  
fekvőfelület: 130×200 cm

1. ROSARIO 461, 2. ROSARIO 467 

U-alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete lábak. 
Fejtámlák hozzávásárolhatóak (mag. × szél.: 35×53 cm).

SUNRISE

SUNRISE
1. balos verzió

3. balos verzió2. balos verzió

3. jobbos verzió

3. ROSARIO 463

sarok ülőgarnitúra

3. jobbos verzió



2. jobbos verzió

U-alakú ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 85×330×228/161 cm
fekvőfelület: 132×268 cm

1. LETTO 79/fehér cérna,
2. LETTO 88/816 sz. cérna,
3. LETTO 97/fehér cérna
 

U-alakú ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Selyemfény színű 
lábakkal. Kínálatunkban puff is elérhető  (mag. × szél. 
× mély.: 42×70×70 cm).

BOLZANO-U

1. jobbos verzió

3. jobbos verzió

sarok ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 84×283×186 cm
fekvőfelület: 145×223 cm

1. TOUCH ME 03/TOUCH ME 05, 
2. TOUCH ME 02/TOUCH ME 01, 
3. TOUCH ME 04/TOUCH ME 08

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete lábakkal.

GUSTO

1. balos verzió

2. balos verzió 3. 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 80, 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 verzió3. PRIMO 48 

sarok ülőgarnitúra
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kanapé

mag.×szél.×mély.: 68/85×215×106 cm 
fekvőfelület: 150×205 cm

1. MONOLITH 37, 2. MONOLITH 84, 3. MONOLITH 77 

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, alkalmi alvásra 
ajánlott. Fekete lábakkal.

JAZZ

1.

kanapé

mag.×szél.×mély.: 74/94×205×90 cm 
fekvőfelület: 150×203 cm

1. MONOLITH 62/LOFT 16, 2. MONOLITH 95/LOFT 19, 3. MONOLITH 72/LOFT 15

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, alkalmi 
alvásra ajánlott. Lábak természetes fa.

BETA

sarok ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 84×268×268 cm
fekvőfelület: 130×200 cm

1. ZARIA 11, 2. ZARIA 08, 3. ZARIA 03

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval és állítható fejtámlákkal, alkalmi alvásra 
ajánlott. Króm lábakkal.GRENADE

sarok ülőgarnitúra

mag.×szél.×mély.: 70/90×240×170 cm 
fekvőfelület: 122×210 cm

1. FARO 22, 2. FARO 12, 3. FARO 9

Sarok ülőgarnitúra ágyneműtartóval, ágyazható 
funkcióval, alkalmi alvásra ajánlott. Fekete 
lábakkal.BERG

2. jobbos verzió 2. jobbos verzió

1. jobbos verzió 1. jobbos verzió

3. jobbos verzió 3. jobbos verzió

kanapé

mag.×szél.×mély.: 90×250×90 cm 
fekvőfelület: 120×200 cm

1. RIVIERA 00/RIVIERA 100, 2. RIVIERA 97/RIVIERA 41, 3. RIVIERA 28/RIVIERA 16

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, Clik-Clak 
rendszerrel, alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fa bükk.

BADEN

1.

kanapé

mag.×szél.×mély.: 70/90×200×97 cm 
fekvőfelület: 146×200 cm

1. POSO 1, 2. POSO 27, 3. POSO 22

Ágyazható kanapé ágyneműtartóval, alkalmi alvásra 
ajánlott. Fekete fa lábakkal.

FLOR

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

1. 1.



kanapé

mag.×szél.×mély.: 
91×216×103 cm

SALVADOR 18 grey/fa lábak TX023 wenge

RECP/RECL

fotel

mag.×szél.×mély.: 112×96×86 cm

PIANO 04 beige/fa lábak TX023 wenge

ES

fotel II

mag.×szél.×mély.: 78×114×91 cm

PIANO 04 beige/fa lábak TX023 wenge

ES

3S
kanapé

mag.×szél.×mély.: 91×242×104 cm

PIANO 23 yellow/fa lábak TX023 wenge

kanapé

mag.×szél.×mély.: 94×180×103 cm

SALVADOR 18 grey/fa lábak TX023 wenge

1,5S

kanapé II 

mag.×szél.×mély.: 86×213×99 cm
fekvőfelület: 140×188 cm

PIANO 04 beige/fa lábak TX023 wenge

2FBK

CUPIDO elérhető más szövetben is a szövetminta alapján
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mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

PRINT MEXICO multicolor/fa lábak TX058 fekete

PRINT PAWIE 02 multicolor/fa lábak TX058 fekete

PRINT MISIE 01 grey beige/fa lábak TX057 fehér

PRINT LOTOS 01 multicolor/fa lábak TX058 fekete

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

mag.×szél.×mély.: 86×66×78 cm

MONOLI 48 yellow/fa lábak TX002 természetes bükk

PRINT KWIATY 54912/1027 multicolor/fa lábak TX144 wotan tölgy

PRINT KWIATY HAMPTON blue ecru/fa lábak TX144 wotan tölgy

PRINT MALPKI 400916/101 green/fa lábak TX144 wotan tölgy

NOJA 22 MINTÁZATÚ SZÖVET NYOMATTAL
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ülőgarnitúra   
3F + 2BK + ES

mag.×szél.×mély.: 88/98×237×97 cm - 3F kanapé
fekvőfelület: 140×203 cm
mag.×szél.×mély.: 88/98×166×97 cm - 2BK kanapé
mag.×szél.×mély.: 88/98×86×97 cm - ES fotel

1. COMFI 20 beige/műanyag fekete lábak, 
2. COMFI 20 grey/műanyag fekete lábak

LORD

1.

2.
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ülőgarnitúra   
3DL + 2BK + ES + H

mag.×szél.×mély.: 92×223×97 cm - LUX 3DL kanapé
fekvőfelület: 140×195 cm
mag.×szél.×mély.: 92×159×86 cm - 2BK kanapé
mag.×szél.×mély.: 92×82×86 cm - ES fotel
mag.×szél.×mély.: 45×53×53 cm - H puff

RIMI LUX

1. COMFI 13 green/fa lábak, színminta alapján választható,  
2. COMFI 02 grey/fa lábak, színminta alapján választható

1.

2.
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U-alakú ülőgarnitúra
RECBK.2F.OTM/OTM.2F.RECBK

mag.×szél.×mély.: 
80/95×328×215/173 cm 
fekvőfelület: 126×256 cm

1. MATANA 04 steel/krómozott ezüst fém lábak

RAMZES

1. REC/BK.2F.OTM

sarok ülőgarnitúra
2F.RECBK/RECBK.2F

mag.×szél.×mély.: 93/101×276×205 cm
fekvőfelület: 129×210 cm

1. ELEMENT 22 szürke/fekete fém lábak, 
2. ELEMENT 17 bézs/fekete fém lábak

MELLOW

1. 2F.RECBK

2.
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1. 2F.E.1,5BK

2. 3. 

sarok ülőgarnitúra
2F.E.1,5BK/1,5BK.E.2F

mag.×szél.×mély.: 80/94×268×218 cm 
fekvőfelület: 129×197 cm

DARBY

1. VENA 7 beige/műanyag szatén lábak, 
2. MODONE 9717 grey/műanyag szatén lábak, 
3. SOLAR 99 black/műanyag szatén lábak

sarok ülőgarnitúra
2F.RECBK/RECBK.2F

mag.×szél.×mély.: 90/103×252×185 cm 
fekvőfelület: 134×195 cm

LONE

1. 2F.RECBK

1. SOLAR 96 grey, krómozott műanyag lábak



1. 2F.RECBK

2.

sarok ülőgarnitúra
2F.RECBK/RECBK.2F

mag.×szél.×mély.: 89/99×258×176 cm
fekvőfelület: 138×200 cm

SANTI

1. 2F.RECBK

2. 3. 

sarok ülőgarnitúra
2F.RECBK/RECBK.2F

mag.×szél.×mély.: 87/98×263×205 cm 
fekvőfelület: 135×202 cm

MATRAS

1. TERRA EC 99 black/fa lábak TX058 fekete, 
2. LETTO 92 grey/fa lábak TX058 fekete, 
3. SOLAR 79 blue/fa lábak TX058 fekete

1. COMFI 03 orange/fekete fém lábak, 
2. COMFI 15 grey/fekete fém lábak
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1. 2DL.URCBK

univerzális sarok ülőgarnitúra
2DL.URCBK

mag.×szél.×mély.: 98×266×166 cm 
fekvőfelület: 138×222 cm

2.1. MODONE 9702 beige/műanyag lábak, 
2. MODONE 9712 grey/műanyag lábak

ZOYA LUX

1. 2F.URCBK

2. 3.

univerzális sarok ülőgarnitúra
2F.URCBK

mag.×szél.×mély.: 85/98×243×186 cm 
fekvőfelület: 131×197 cm

1. TRINITY 30 navy/ezüst fa lábak, 
2. COMFI 20 beige/ezüst fa lábak, 
3. MANILA 16 grey/ezüst fa lábak

EVIA
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2. 3.

univerzális sarok ülőgarnitúra
2DL.URC

mag.×szél.×mély.: 92×223×157 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

1. 2DL.URC

1. TRINITY 25 rust/fa lábak, választható színminta alapján, 
2. RAQUEL 16 black/fa lábak, választható színminta alapján, 
3. RAIN 31 grey/fa lábak, választható színminta alapján

NORET LUX

1. 3DL.URCBK

univerzális sarok ülőgarnitúra
3DL.URCBK

mag.×szél.×mély.: 92×252×157 cm 
fekvőfelület: 138×221 cm

2. 3.1. MODONE 9705 green/fa lábak, választható színminta alapján, 
2. MODONE 9712 grey/fa lábak, választható színminta alapján, 
3. SOLO 253 taupe/fa lábak, választható színminta alapján

RIMI LUX
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univerzális sarok ülőgarnitúra
2F.URCBK

mag.×szél.×mély.: 88/99×204×168 cm 
fekvőfelület: 126×182 cm

BRICO

univerzális sarok ülőgarnitúra
2F.URCBK

mag.×szél.×mély.: 98×234×161 cm 
fekvőfelület: 133×201 cm

RISTEN

1. MATRIX 16 grey/fa lábak, választható színminta alapján, 
2. DIOSA 08 grey/fa lábak, választható színminta alapján

1. MONOLI 48 yellow/fa lábak, választható színminta alapján, 
2. FANTASY VELVET 317 green/fa lábak, választható színminta alapján, 
3. FANTASY VELVET 327 grey/fa lábak, választható színminta alapján

1. 2F.URCBK

2.

2.
3.

1. 2F.URCBK
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1. 2F.URCBK

2.
1. SALVADOR 02 beige/ezüst műanyag lábak, 
2. CROWN 18 grey/ezüst műanyag lábak

univerzális sarok ülőgarnitúra
2F.URCBK

mag.×szél.×mély.: 100×242×170 cm 
fekvőfelület: 126×200 cm

NUBO

1. 2F.URCBK

2.

1. SOLAR 99 black/ezüst műanyag lábak, 
2. SOLAR 96 grey/ezüst műanyag lábak

univerzális sarok ülőgarnitúra
2F.URCBK

mag.×szél.×mély.: 105×227×170 cm 
fekvőfelület: 123×196 cm

MORANT
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1. PR.2DL.RECMU.PBK

2. PH.2DL.RECMU.PBK 3. P.2DL.RECMU.P

univerzális sarok ülőgarnitúra

PR.2DL.RECMU.PBK
mag.×szél.×mély.: 87×242×142 cm
fekvőfelület: 140×200 cm

PH.2DL.RECMU.PBK
mag.×szél.×mély.: 87×256×142 cm
fekvőfelület: 140×200 cm

P.2DL.RECMU.P
mag.×szél.×mély.: 87×242×142 cm
fekvőfelület: 140×200 cm

1. RAQUEL 02 grey/fekete műanyag lábak

DENVO LUX
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1. 3DL.RECBKMU

univerzális sarok ülőgarnitúra
3DL.RECBKMU

mag.×szél.×mély.: 89×240×138 cm 
fekvőfelület: 121×208 cm

1.FANCY 11 beige/FANCY 20 taupe/fekete műanyag lábak, 
2. PRINT PATIO 01 white black/RAIN 30 black/fekete műanyag lábak, 
3. KRONOS 09 blue/fekete műanyag lábak, 
4. TRINITY 32 silver/SORO 93 grey/fekete műanyag lábak

PRZEMEK IV 
LUX 

3.2. 4.

3.2. 4.

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 lábak, 
2. FANTASY VELVET 314 beige/fekete műanyag lábak, 
3. SORO 93 grey/fekete műanyag lábak, 
4. MANILA 26 navy/fekete műanyag lábak

KIRSTEN IV
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3.2. 4.

1. 2DL.URCBK

1. MONOLIKARO 77 navy/MONOLI 77 navy/fekete fém lábak, 
2. RAINKARO 29 grey/RAIN 29 grey/fekete fém lábak, 
3. JASMINEKARO 24 beige/JASMINE 24 beige/fekete fém lábak, 
4. RAINKARO 15 green/RAIN 15 green/fekete fém lábak

univerzális sarok ülőgarnitúra
2DL.URCBK

mag.×szél.×mély.: 92×236×148 cm 
fekvőfelület: 138×197 cm

MOLI LUX

1. 3DL.URC

univerzális sarok ülőgarnitúra
3DL.URC

mag.×szél.×mély.: 88×234×147 cm 
fekvőfelület: 142×202 cm

1. MILO 23 grey/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. KRONOS 09 blue/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
3. MILO 05 brown/fa lábak TX002 természetes bükkfa

FELIZ LUX 

2. 3.
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1. 3DL.URC 

2.

1. RINO 09 beige/fekete műanyag lábak, 
2. SORO 97 grey/fekete műanyag lábak

sarok ülőgarnitúra
2DL.REC/REC.2DL

mag.×szél.×mély.: 90×235×144 cm 
fekvőfelület: 138×228 cm

1. 2DL.REC

2. 3.
1. MONOLI 77 navy/krómozott műanyag lábak, 
2. DENVER 18 grey/MANILA 18 black/krómozott műanyag lábak, 
3. MATANA 7 beige/MANILA 03 beige/krómozott műanyag lábak

GAME LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra
3DL.URC

IMROS LUX
mag.×szél.×mély.: 93×218×143 cm 
fekvőfelület: 137×198 cm
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1.2DL.RECMU

2.

1. DENVER 21 black/műanyag ezüst szatén lábak, 
2. FARO 04 grey/műanyag ezüst szatén lábak

univerzális sarok ülőgarnitúra
2DL.RECMU

mag.×szél.×mély.: 90×202×143 cm 
fekvőfelület: 124×202 cm

BIRU LUX

univerzális sarok ülőgarnitúra
2DL.RECMU

mag.×szél.×mély.: 87×221×145 cm 
fekvőfelület: 140×221 cm

1. MATRIX 17 grey/MATRIX 15 silver/fekete műanyag lábak

TORN LUX

1. 2DL.RECMU
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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. 3.

3.

4.

1. KRONOS 14 green/CITY 05 beige/CITY 36 green/műanyag ezüst lábak, 
2. MATT VELVET 06 ecru/RAIN 5 brown/LETTO 11 beige/műanyag ezüst lábak, 
3. PRINT PAWIE 02 multicolor/SOLAR 03 ecru/MONOLI 79 navy, műanyag ezüst lábak, 
4. FANTASY VELVET 323 navy/FANTASY VELVET 325 steel/FANTASY VELVET 327 grey/
műanyag ezüst lábak

2.
1. RAQUEL 13 grey/MODONE 9713 grey/műanyag lábak, 
2. PRINT BLOOSOM 61 pink navy/MONOLI 77 navy/műanyag lábak, 
3. MONO 236 yellow/PRINT PATIO 01 white black/SOLAR 99 black/műanyag lábak

1.

1. 
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4.

4.

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.

3.

3.

1

1. FANTASY VELVET 318 orange/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. FANTASY VELVET 312 beige/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
3. FANTASY VELVET 327 grey/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
4. FANTASY VELVET 322 lilac/fa lábak TX002 természetes bükkfa

1. GEMMA 06 beige/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. RAIN 22 blue/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
3. TRINITY 26 amber/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
4. RAQUEL 13 grey/fa lábak TX002 természetes bükkfa
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2.
1. RIVIERA 24 bézs/fekete fa lábak, 
2. RIVIERA 81 kék/fekete fa lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 78/95×224×95 cm 
fekvőfelület: 140×198 cm

SOPHIA LUX

1. TRINITY 01 ecru/TRINITY 06 cacao/fa lábak, színminta alapján választható, 
2. TRINITY 32 silver/TRINITY 33 grey/fa lábak, színminta alapján választható

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 91×232×98 cm 
fekvőfelület: 143×195 cm

SELVA LUX

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 99×239×97 cm 
fekvőfelület: 141×195 cm

ZOYA LUX

1. MODONE 9702 beige/műanyag lábak, 
2. MODONE 9712 grey/műanyag lábak

2.

1.

1.

1.

2.
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2.

2.

1. ELEMENT 01 anthracite/fekete fém lábak, 
2. RAIN 31 grey/fekete fém lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 93×235×108 cm 
fekvőfelület: 140×195 cm

KAMARI LUX

1. 

1. 

1. MAVEL 68 yellow/fekete fém lábak, 
2. MAVEL 14 grey/fekete fém lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 91×214×96 cm 
fekvőfelület: 138×198 cm

LOGAN LUX

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 93×228×91 cm 
fekvőfelület: 137×198 cm

ZOLA LUX

1. STARK 371 beige/STARK 379 grey/fekete műanyag lábak
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1. MANILAPASY 26 navy/MANILA 26 navy/fa lábak, 
színminta alapján választható,
2. MANILA 15 grey/fa lábak, színminta alapján választható

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 92×208×90 cm 
fekvőfelület: 138×191 cm

SIGMA LUX

1. 

1. 

2. 3.

1. MONOLIKARO 48 yellow/MONOLI 48 yellow/fekete fém lábak, 
2. MATRIXKARO 19 grey/MATRIX 19 grey/fekete fém lábak, 
3. MONOLIZIG 77 navy/MONOLI 77 navy/fekete fém lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 91×198×106 cm
fekvőfelület: 148×198 cm

SENTILA LUX

1.

2.

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 88×203×90 cm
fekvőfelület: 150×203 cm

LANGO LUX

2. 3. 4.

1. LOCA 35 violet/ezüst műanyag lábak, 
2. LOCA 21 grey/ezüst műanyag lábak, 
3. LOCA 31 steel/ezüst műanyag lábak, 
4. LOCA 13 navy/ezüst műanyag lábak
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1.

KINGA III LUX

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 93×193×93 cm
fekvőfelület: 133×193 cm

2.

1. PRINT PAWIE 02 multicolor/RAIN 30 black/ezüst műanyag lábak, 
2. PRINT GRAFFITI white grey/SORO 93 grey/ezüst műanyag lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 90×211×106 cm
fekvőfelület: 157×208 cm

JUNO IV LUX 

2.

1. VASCO 9 taupe/VASCO 12 brown/fekete műanyag lábak, 
2. ROSARIO 454 grey/MAVEL 10 grey/fekete műanyag lábak

1

4.

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 95×197×98 cm
fekvőfelület: 145×197 cm

STREET IV LUX

1

2. 3.

1. DENVER 21 black/ezüst műanyag lábak, 
2. LOCA 16 taupe/ezüst műanyag lábak, 
3. LOCA 13 nyavy/ezüst műanyag lábak, 
4. SORO 90 grey/ezüst műanyag lábak
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2.

1. TRINITY 02 beige/TRINITY 06 cacao/fa lábak, 
színminta alapján választható, 
2. SAVOY 91 silver/SAVOY 96 grey/fa lábak, 
színminta alapján választható

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 96×193×92 cm
fekvőfelület: 139×191 cm

SUN

1. 

2.

2.

3.

1. NAOMI 3402 grey/DORO 5110 grey/krómozott fém lábak, 
2. MANILA 03 beige/DENVER 03 taupe/krómozott fém lábak, 
3. INARI 91 grey/MALMO 95 grey/krómozott fém lábak

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 94×195×98 cm
fekvőfelület: 140×190 cm

DARIA LUX

1. 

kanapé
3DL

mag.×szél.×mély.: 95×202×103 cm
fekvőfelület: 142×198 cm

RINA LUX

1. PRINT MALPKI 400916/101 green/MAVEL 38 brown/
fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. MANILA 14 silver/MANILA 16 grey/
fa lábak TX002 természetes bükkfa

1. 
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2. 3.

1. KRONOSKARO 14 green/KRONOS 14 green/fekete műanyag lábak, 
2. TRINITYKARO34 grey/TRINITY 34 grey/fekete műanyag lábak, 
3. TRINITYKARO 30 navy/TRINITY 30 navy/fekete műanyag lábak

kanapé
3K

mag.×szél.×mély.: 93×192×89 cm 
fekvőfelület: 116×190 cm

NIKA

1.

2.

1. DENVER 03 taupe/MANILA 03 beige/fekete műanyag lábak, 
2. SAWANA 21 grey/SAWANA 96 graphite/fekete műanyag lábak 

kanapé
3K

mag.×szél.×mély.: 93×192×89 cm 
fekvőfelület: 116×190 cm

ANIA
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4.2. 3.

1. 

1. MANILA 26 navy/krómozott fém lábak, 
2. PAROS 3 beige/krómozott fém lábak, 
3. MONOLI 48 yellow/krómozott fém lábak,
4. SORO 90 grey/krómozott fém lábak

kanapé
3K

mag.×szél.×mély.: 89×192×89 cm
fekvőfelület: 110×184 cm

VIOLA
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2. 3.

1. MAVEL 78 green/ARTE 34 B green/fa TX040 olasz meggy, 
2. MANILA 16 grey/DENVER 17 grey/fa TX104 sonoma tölgy, 
3. MANILA 03 beige/DENVER 03 taupe/fa TX040 olasz meggy 

kanapé
2FBKA

mag.×szél.×mély.: 84×117×104 cm
fekvőfelület: 109×192 cm

IDA II

mag.×szél.×mély.: 86×150×88 cm 
fekvőfelület: 120×189 cm

BUNIO

kanapé
2FBK

1.

2. 4.

1. MANILA 32 orange/fekete műanyag lábak, 
2. KRONOS 7 black/fekete műanyag lábak, 
3. MANILA 16 grey/fekete műanyag lábak, 
4. MANILA 26 navy/fekete műanyag lábak, 
5. PAROS 3 beige/fekete műanyag lábak 3. 5.

mag.×szél.×mély.: 86×98×88 cm
fekvőfelület: 80×189 cm

BUNIO

kanapé
1FBK

2.

1. TRINITY 33 grey/fekete műanyag lábak, 
2. TRINITY 03 beige/fekete műanyag lábak

1.
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1.

2.

1. SORO 90 grey/MONO 236 yellow/műanyag lábak, 
2. SORO 93 grey/MANILA 18 black/műanyag lábak

kanapé
1DL.P/1DL.L

mag.×szél.×hossz.: 80×88×146 cm
fekvőfelület: 84×196 cm

ELO

mag.×szél.×hossz.: 80×95×204 cm
fekvőfelület: 90×200 cm

KELO

heverő 90×200
LBKMU

1.

2.

1. JASMINE 24 beige/MATRIX 2 beige/fekete műanyag lábak, 
2. JASMINE 96 grey/MATRIX 16 grey/fekete műanyag lábak

mag.×szél.×hossz.: 82×112×212 cm
fekvőfelület: 110×200 cm

RICO

heverő 110×200
LBK

2.

1. KRONOS 7 black/ezüst fém lábak, 
2. MATRIX 17 grey/MATRIX 15 silver/ezüst fém lábak

1.
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fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 97×72×78 cm

1.

2. 2.

1. DENVER 03 taupe/fa lábak, színminta alapján választható, 
2. DENVER 18 grey/fa lábak, színminta alapján választható, 
3. SORO 93 grey/fa lábak, színminta alapján választható

BIZU

fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 107×94×86 cm

1.

1. JASMINE 60 red/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. RAIN 22 blue/fa lábak TX023 wenge, 
3. RAIN 16 green/fa lábak TX023 wenge

CASEY

2. 3.

EMILY

fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 107×71×86 cm

1. PRINT MONSTERA 380392/2006 white black/fa lábak TX002 természetes bükkfa, 
2. MONOLI 77 navy/fa lábak TX002 természetes bükkfa

2.

1.

fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 103×83×90 cm

1.

2. 3.

1. MONOLI 48 yellow/fa lábak, színminta alapján választható, 
2. MONOLI 37 green/fa lábak, színminta alapján választható, 
3. MONOLI 62 violet/fa lábak, színminta alapján választható

MOTI
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SKADI

puff
H

mag.×szél.×mély.: 42×40×40 cm

1. RAIN 10 pink/fekete fém lábak, 
2. KRONOS 22 grey/fekete fém lábak, 
3. RAINKARO 15 green/fekete fém lábak

puff
H

puff
HBK

mag.×szél.×mély.: 39×61×37 cmmag.×szél.×mély.: 46×90×32 cm

1.
1.

2. 3.
2. 3.

1. MONOLI 37 green/fa lábak, színminta alapján választható, 
2. MONOLI 62 violet/fa lábak,  színminta alapján választható, 
3. MONOLI 48 yellow/fa lábak,  színminta alapján választható

1. KRONOS 7 black/fekete fém lábak, 
2. FAN VELVET 318 orange/fekete fém lábak, 
3. MONOLI 09 brown/fekete fém lábak

MILOSIRA

2. 3.

1.

fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 100×67×74 cm

1.

2.

1. SAWANA 21 grey/fa lábak TX055 tölgy wenge mahagón, 
2. DENVER 03 taupe/fa lábak TX040 olasz meggy

ANIA

puff
H

mag.×szél.×mély.: 40×60×60 cm

1.

3.2.

1. RAIN 22 blue/fekete fém lábak, 
2. JASMINE 60 red/fekete fém lábak, 
3. RAIN 16 green/fekete fém lábak

LAFU

fotel
ES

mag.×szél.×mély.: 77×70×60 cm

1.

2. 3.

1. RAIN 12 yellow/műanyag lábak, 2. SORO 90 grey/műanyag lábak, 3. RAIN 30 black/
műanyag lábak, 4. JASMINE 25 taupe/műanyag lábak, 5. RAIN 22 blue/műanyag lábak

MAKS

4. 5.
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ágy ágyráccsal, ágyneműtartóval, 
matrac nélkül

ágy ERGO SPACE ágyráccsal, ágyneműtartóval, 
matrac nélkül

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 115×160×213 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 115×140×213 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

180×200: 
mag.×szél.×hossz.: 124×196×221 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 124×176×221 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 124×156×221 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

1. GEMMA 85 grey

WIDAR

1. MONOLI 97 grey/fekete fém lábak

PALINI

ágy ágyrács és matrac nélkül 

180×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×199×219 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×179×219 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×159×219 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

1. RAIN 31 grey/krómozott lábak

ALLOS

ágy ágyrács és matrac nélkül

180×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×199×219 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×179×219 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 110×159×219 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

1. MONOLI 77 navy/krómozott lábak

GRANDA
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90×200, 120×200, 140×200, 
160×200, 180×200

tartókeret

ágyrács ágyneműtartóval

ERGO FUTON

ERGO SPACE

ágy ágyrács és matrac nélkül

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 99×176×215 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 99×156×215 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

120×200: 
mag.×szél.×hossz.: 99×136×215 cm 
fekvőfelület: 120×200 cm

1. PAROSKARO 3 beige/PAROS 3 beige/krómozott lábak

SYNTIA III

ágy ágyrács és matrac nélkül

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 80×177×214 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 80×157×214 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

120×200: 
mag.×szél.×hossz.: 80×137×214 cm 
fekvőfelület: 120×200 cm

90×200: 
mag.×szél.×hossz.: 80×107×214 cm 
fekvőfelület: 90×200 cm

1. JASMINE 90 grey/krómozott lábak

ANADIA II

ágy ágyrács és matrac nélkül

160×200: 
mag.×szél.×hossz.: 101×179×216 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm

140×200: 
mag.×szél.×hossz.: 101×159×216 cm 
fekvőfelület: 140×200 cm

120×200: 
mag.×szél.×hossz.: 101×139×216 cm 
fekvőfelület: 120×200 cm

1. JASMINE 81 silver/krómozott lábak

COSALA II
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ágy 180×200 (matrac nélkül) 

ágy 180×200 (matrac nélkül)

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 151×192×217 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 121×186×230 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 129×179×218 cm  
mag.×szél.×hossz.: 129×197×218 cm 
fekvőfelület: 
160×200 cm, 180×200 cm

1. Salvador 17, 
2. Salvador 2

1. Princess 17/Bloom 2 cream

1. Tiffany 11 blue

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• javasolt matrac magasság 27 cm
• fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• javasolt matrac magassága 17 cm
• fejvégbe beépített dió színű fa polcok találhatóak LED 

világítással 
• a feltüntetett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                                                                    

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található    

• javasolt matrac magassága: 21 cm   
• a feltüntetett ár a párnákat is tartalmazza
• fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm     

REBEKA

ORSON

CHICAGO

1.

1.

1.

2.
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ágy 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 116×186×215 cm
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Tobago 16 silver

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                                                                    

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található    

• javasolt matrac magasság: 21 cm   
• dió színű fakerettel ellátott fejvég    
• a feltüntetett ár a párnákat tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm   

LAVON

2.

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 125×169×216 cm 
mag.×szél.×hossz.: 125×189×216 cm  
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

1. Geo 20/Prima 10 olive,
2. Geo 20/Prima 13 grey 

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található          

• javasolt matrac magasság: 21 cm 
• a feltüntetett ár a plédet és a párnákat is tartalmazza
• fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

VILMA

1.

1.

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 124×181×221 cm 
mag.×szél.×hossz.: 124×201×221 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 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                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található   

• javasolt matrac magasság: 21 cm 
• a feltüntetett ár a plédet és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

BRITANIA

1.

2.
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ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

ágy boxspring 180×200 (matraccal, topper nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 109×179×221 cm 
mag.×szél.×hossz.: 109×199×221 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 120×173×224 cm 
mag.×szél.×hossz.: 120×193×224 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 130×200×215 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Atlanta 90/Enjoy 6 espresso,
2. Atlanta 84/Matrix 23 aqua

1. Princess 16/Jasmine 27, 
2. Princess 19/Jasmine 27

1. Matrix 16,
2. Matrix 19 anthracite

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• javasolt matrac magasság: 21 cm 
• a feltüntetett ár a plédet is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• javasolt matrac magasság 21 cm 
• a feltüntetett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

• kontinentális típusú ágy
• az első réteg egy rugós matracból álló box, amely lapon van 

elhelyezve
• a második réteget HR habból alló matrac alkotja teljes 

egészében
• matrac magassága 16 cm
• rendelhető topper HR habból
• fekvőfelület magassága: kb. 63 cm    

TARANTO

MAURI

GRETA

1.

1.

1.

2.

2.

2.
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ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 122×172×220 cm 
mag.×szél.×hossz.: 122×192×220 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

ágyneműtartóval ellátott puff 
mag.×szél.×mély.: 46×103×49 cm

1. Jenny 18/Tobago 17 anthracite,
2. Jenny 43/Tobago 16 silver

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található

• javasolt matrac magasság 21 cm 
• a feltüntett ár plédet és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm 

TRENT

2.

2.

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 126×179×217 cm 
mag.×szél.×hossz.: 126×199×217 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

1. Benito duo 2a/Matrix 1,
2. Benito duo 2a/Matrix 17

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• javasolt matrac magasság 21 cm 
• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

GELA

1.

1.

ágy 180×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 117×189×214 cm 
fekvőfelület: 180×200 cm

1. Riviera 41,
2. Riviera 81

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és lábvéggel, 
állítható lamellakeménységgel, kárpitos hevederrel 
megerősítve a túlterhelés ellen                                                           

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható ágyneműtartó 
található  

• javasolt matrac magasság 21 cm 
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 44 cm

PATRICIA

1.

2.



96

ágy 160×200, 180×200 (matrac nélkül)

ágy 90×200, 110×200, 140×200 (matrac nélkül) heverő (90×200)

mag.×szél.×hossz.: 106×168×213 cm 
mag.×szél.×hossz.: 106×188×213 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm, 180×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 91×104(109)×211(216) cm 
mag.×szél.×hossz.: 91×124(129)×211(216) cm
mag.×szél.×hossz.: 91×154(159)×211(216) cm 
fekvőfelület: 90×200, 110×200 cm, 140×200 cm

mag.×szél.×hossz.: 48×91×201 cm 
fekvőfelület: 90×200 cm

1. Tirana 52/Nora 52,
2. Salias 1/Salvador 3

1. Aston 23,
2. Aston 15,
3. Aston 17

1. NYC B05/Salina 9022,
2. Mesa Plain 41,
3. Black A01/Milano 9110 

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható fej- és 
lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, kárpitos 
hevederrel megerősítve a túlterhelés ellen                                                          

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található

• javasolt matrac magasság 15 cm 
• a feltüntett ár az ágytakarót és a párnákat is 

tartalmazza
• a fekvőfelület magassága az ágyrácsig: kb. 38 cm

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható 
fej- és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen                                                  

• az ágyneműtartó a lábrésznél nyitható     
• kínálatunkból választhatóak 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 az ágyrácsig: cca 38 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

MIRKA

VANESSA INEZ

1.

1. 1.

2.

2.

3.

2.

3.

ágy 90×200, 120×200, 140×200 (matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 125×98×225 cm 
mag.×szél.×hossz.: 125×128×225 cm 
mag.×szél.×hossz.: 125×148×225 cm 
fekvőfelület: 90×200, 120×200 cm, 
140×200 cm

1. Enjoy 19 flamingo, 
2. Enjoy 24, 
3. Matrix 23 aqua, 
4. Matrix 2

• 28 lamellás ágyrács mechanikusan állítható 
fej- és lábvéggel, állítható lamellakeménységgel, 
kárpitos hevederrel megerősítve a túlterhelés 
ellen                                                                                                    

• a lábrésznél gázrugók segítségével nyitható 
ágyneműtartó található    

• javasolt matrac magasság 15 cm
• a fekvőfelület az ágyrácsig: kb. 44 cm

ALICE

1.

2.

3.

4.
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• a matrac magja speciális gyártási módszerrel egyedi poliuretán MEGAcell 
habból van gyártva, amely magas cella tartalommal rendelkezik, jobban 
biztosítja a meleg és a nedvesség elvezetését, növeli a légáteresztő 
képpességét, amelynek köszönhető a matrac magas ellenálóképessége és 
hosszú élettartalma

• a matrac magja speciális keresztmetszettel hét anatómiai zónára van 
osztva, amely biztosítja a matrac tökéletes szellőzését

• terhelhetőség: max. 130 kg, keménység: H3 közepesen kemény

• a matrac magja rendkívül elasztikus magas térfogatsúlyú PUR habból van 
gyártva részben növényi olajjal 

• lefejthető, kétoldalon levarott mosható huzat
• terhelhetősége: max. 130 kg, keménysége: H3 közepesen kemény

• szendvicsmatrac, 3 rétegű minőségi habból tevődik össze
• az első réteg visco hab alkotja, a második és a harmadik réteg poliuretán 

hab
• lefejthető és mosható huzat
• terhelhetősége: max. 110 kg, keménysége: H2 közepes puha

• a matrac magja speciális gyártási módszerrel egyedi poliuretán MEGAcell 
habból van gyártva, amely magas cella tartalommal rendelkezik, jobban 
biztosítja a meleg és a nedvesség elvezetését, növeli a légáteresztő 
képpességét, amelynek köszönhető a matrac magas ellenálóképessége és 
hosszú élettartalma

• lefejthető, kétoldalon levarott és mosható huzat időtlen dizájnal
• terhelhetősége: max. 130 kg, keménysége: H3 közepesen kemény

• matrac, melynek a magját két keménységű Pur hab alkotja (puhább és 
keményebb), ragasztó nélkül, lefejthető és mosható huzattal rendelkezik                            

• terhelhetősége max. 110 kg, keménysége: H2 közepesen puha/H3 
közepesen kemény

• kétoldalú matrac, magasminőségű poliuretán habból gyártva, lefejthető 
és mosható huzattal                                                  

• 7 anatómiai zónás matrac, amely jobban illeszkedik a testhez és tökéletes 
komfortot biztosít az alvás során             

• terhelhetősége max. 130 kg, keménysége: H3 közepes kemény

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 cm

matrac 80×200, 90×200, 100×200, 110×200, 120×200, 140×200 cm matrac 80×200, 90×200, 100×200, 110×200, 120×200, 140×200 cm

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 cm matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 cm

magassága a huzatban kb.: 26 cm

magassága a huzatban kb.: 21 cm

magassága a huzatban kb.: 16 cm magassága a huzatban kb.: 15 cm

magassága a huzatban kb.: 21 cm

magassága a huzatban kb.: 17 cm magassága a huzatban kb.: 22 cm

IVANA DE LUXE

IVANA PLUS

IVANA NELLY

NELLY PLUS

LINDA ASTERIA

matrac 80×200, 90×200, 100×200, 110×200, 140×200, 180×200 cm

magassága a huzatban kb.: 27 cm

NANNA
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matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 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

KYRA BOLOGNA

megfelelő elhelyezés: feszített lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács (fejrész /
lábrész)

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács (fejrész /lábrész), 
motoros ágyrács

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 19 cm  
keménység: 3 - kemény 
terhelhetőség: 130 kg-ig

magasság: 18 cm 
keménység: 3 - kemény
terhelhetőség: 120 kg-ig

IVONA RAVENA

megfelelő elhelyezés: fix ágyrács, lamellás ágyrács max. 4 cm réssel a 
lamellák között

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács  
(fejrész /lábrész)

gyermek matrac  120×60, 140×70 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 7 cm
keménység: 2 - közepesen kemény
terhelhetőség: 25 kg-ig

magasság: 18 cm  
keménység: 2 - közepesen kemény 
terhelhetőség: 130 kg-ig

BABY ELLA

megfelelő elhelyezés: fix ágyrács, lamellás ágyrács max. 4 cm réssel a lamellák között

• a matrac magja - minőségi PUR hab/(25 kg/m3), gyermekek számára 3 éves 
korig ajánlott

• a Mirabela huzat levehető, max. 60°C mosható

• 7 zónás szendvicsmatrac olyan belső kialakítással, amely biztosítja a matrac 
belsejének a tökéletes szellőzését

• minőségi PUR hab (felső oldala puhább, alsó keményebb) és RE hab párosítása 
• LUREX huzat, cipzárral ellátva a teljes kerületén, mosható (max 60°C) 
• antibakteriális

• szendvicsmatrac, két különböző keménységű oldallal rendelkezik 
• a mag közepe RE lappal van megerősítve, amely merevítőként szolgál és 

biztosítja a matrac hosszabb élettartalmát 
• 5 anatómiai zónás matrac
• kétoldalas használat lehetősége 
• a huzat levehető, max. 60°C mosható

• felsőbb közép osztályú szendvics típusú matrac 
• a felső rész memóriahabból készült, amely enyhíti a fájdalmat és növeli 

az alvás kényelmét, a közép réteg magas minőségű PUR habból készült, 
amely biztosítja a szilárdságát és a hosszú élettartalmát, az alsó rész pedig 
HR habból lett készítve, amely nagyon rugalmas és biztosítja a kényelmes 
alvást

• a matrac huzata nagyon kényelmes és antibakteriális 
• a huzat levehető, max. 60°C mosható

• • kétoldalas matrac, 2 különböző keménységű hab, ideális partnerek számára 
• • ragasztót nem tartalmaz, allergiában szenvedőknek is alkalmas 
• • egyszerűen szétszedhető, így a matrac is könnyen szellőztethető 
• • huzat: szőtt textília Aloe Vera kivonattal, puhábbá és selymesebbé teszi a huzat 

anyagát, amely mind a 4 oldal irányából levehető és mosható (max. 60°C) 
• • szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 150 g/m2 

• profilozott matrac PUR habból
• a felhasznált anyag minősége biztosítja a matrac kiemelkedő használati 

értékét  
• a huzat max. 60°C mosható 
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matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200 matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 25 cm
keménység: 3 - kemény
terhelhetőség:  140 kg-ig

magasság: 20 cm  
keménység: 2 - közepesen kemény 
terhelhetőség:  130 kg-ig

magasság: 20 cm
keménység: 2 - közepesen kemény, 3 - kemény
terhelhetőség:  130 kg-ig

magasság: 18 cm
terhelhetőség:  120 kg-ig

magasság: 13 cm
keménység: 2 - közepesen kemény, 3 - kemény
terhelhetőség:  120 kg-ig

GRETA MAX

LUKA LAVINIA

TOBI MAX 18 cm NORKA VISCO

megfelelő elhelyezés: az ágyrácsok és lapok bármely fajtája

megfelelő elhelyezés: fix ágyrács, lamellás ágyrács max. 4 cm réssel  
a lamellák között

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács (fejrész /lábrész), 
motoros ágyrács

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix lap megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács (fejrész /lábrész), 
motoros ágyrács

matrac 80×200, 90×200, 120×200, 140×200, 160×200, 180×200

magasság: 22 cm
keménység: 2 - közepesen kemény
terhelhetőség: 140 kg-ig

ISOLDA

megfelelő elhelyezés: lamellás ágyrács, fix ágyrács, állítható ágyrács (fejrész /lábrész), 
motoros ágyrács

• 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 
belsejébe 

• huzat: exkluzív kivitelezésű, habkönnyű, érintésre kellemesen puha és sima, mind 
a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)

• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 350 g/m2

• kétoldalas szendvicsmatrac - a felső és az 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
• szövet: 100% poliészter, poliészter- gyapjú 350 g/m2

• kétoldalas szendvicsmatrac
• a felső rész memóriahabból készült, amely enyhíti a fájdalmat és növeli az alvás 

kényelmét, a közép réteg magas minőségű PU habból készült, amely biztosítja a 
szilárdságát és a hosszú élettartalmát, az alsó rész pedig HR habból lett készítve, 
amely nagyon rugalmas és biztosítja a kényelmes alvást 

• a matrac huzata nagyon kényelmes és antibakteriális
• a huzat levehető, max. 60°C mosható

• minőségi matrac, amely kétféle PUR hab kombinációjából van kialakítva, 
ragasztót nem tartalmaz 

• mindkét PUR hab réteg támogatja a matrac légáteresztő képességét és a bőr 
optimális vérellátását

• kétoldalas matrac (keményebb és puhább oldal)
• a matrac minőségi huzattal rendelkezik, amely 60°C mosható

• a felső réteg minőségi PUR habból készült
• belső kialakítása biztosítja a matrac légáteresztő képességét 
• huzat: CULTURE szőtt textília, mind a 4 oldal irányából levehető, mosható (max. 60°C)        
• szövet: 100% poliészter, poliészter - gyapjú 150 g/m2

• a felső réteg minőségi viszkoelasztikus habból készült, ez a hab az alaphelyzetbe való 
lassú visszatérési effektust biztosít

• 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 150 g/m2



asztal szék

mag.×szél.×hossz.: 76×90×150-210 cm  
anyag: MDF + furnér/fém
szín: tölgy/fekete matt

mag.×szél.×mély.: 86×49×43 cm 
ülés magasság: 48 cm  
anyag: sztruks/fém 
szín: Fjord 86 - gránit kék, Fjord 66 - curry, 
Fjord 42 - cynamon, Fjord 15 - szürke,  
Fjord 79 - zöld/lábak fekete matt

FRESNO PRAGA SZTRUKS
asztal szék

mag.×szél.×hossz.: 
76×100×100+50+50+50 cm 
anyag: természetes furnér/ fém
szín: tölgy/fekete

mag.×szél.×mély.: 86×61×44 cm 
ülés magasság: 50 cm  
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 19 - fekete, Bluvel 86 - gránit 
kék, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 78 - zöld/
lábak fekete matt

DOMINGO AZALIA VELVET

kollekció

POPRAD
anyag: masszív fenyő
szín: mézes barna, mézes barna/patina fenyő

pad (tárolóval)
mag.×szél.×mély.: 
97×100×48 cm

előszoba összeállítás
mag.×szél.×mély.: 

120+45×100×40 cm

oldalasztal
mag.×szél.×mély.: 

76×50×35 cm

S polc
mag.×szél.×mély.: 
197×104×15 cm

asztal II
mag.×szél.×hossz.: 
76×90×160 cm

szék II
mag.×szél.×mély.: 
97×45×45 cm
ülés magasság: 46 cm

éjjeli szekrény J és B
mag.×szél.×mély.: 
60×45×43 cm

ágy alatti fiók
mag.×szél.×mély.: 
43×60×150 cm

ágy 160×200 
(ágyráccsal, matrac nélkül)
mag.×szél.×hossz.:
96×166/173×211 cm
fekvőfelület: 160×200 cm

tükör
mag.×szél.×mély.: 
62×62×4 cm
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asztal

mag.×szél.×hossz.: 76×90×140-200 cm
mag.×szél.×hossz.: 76×90×160-220 cm
anyag: MDF + edzett üveg/MDF + üveg
szín: matt tejszín, fehér matt

ARMANI
asztal

mag.×szél.×hossz.: 76×80×120-160 cm    
anyag: edzett üveg + kerámia, márvány hatású/fém
szín: fehér/fekete matt

WESTIN SC
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

asztal

HORACY
asztal

mag.×szél.×hossz.: 75×68×120 cm
mag.×szél.×hossz.: 75×60×100 cm
anyag: laminált lap/MDF
szín: tölgy lancelot/antracit, tölgy craft 
arany/fehér matt, fehér matt/fekete, 
wotan tölgy/fekete, tölgy sonoma/
fehér matt

ADAM
asztal

mag.×szél.×hossz.: 76×80×140 cm
anyag: MDF + edzett üveg kő hatás/fém
szín: fekete/fekete + arany

CYRYL
mag.×szél.×hossz.: 75×60×100-140 cm 
mag.×szél.×hossz.: 75×75×125-170 cm  
anyag: laminált lap 
szín: tölgy artisan/fekete,  
fehér matt/fekete, tölgy artisan/ 
fehér, tölgy sonoma/fehér matt,  
wotan tölgy/fehér matt,  
antracit/fehér matt

asztal

mag.×szél.×hossz.: 76×95×180-240 cm
anyag: edzett üveg/olasz kerámia + 
márvány hatású/MDF
szín: szürke/dió

DOLCE CERAMIC
szék

mag.×szél.×mély.: 87×57×43 cm 
ülés magasság: 48 cm  
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 86 - gránit 
kék, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 14 - szürke, 
Bluvel 78 - zöld, Bluvel 68 - curry, Bluvel 
48 - barna, Bluvel 52 - antik rózsaszín, 
Bluvel 85 - türkiz, Bluvel 59 - bordó/lábak 
fekete matt

CHERRY VELVET
asztal

mag.×szél.×hossz.: 76×90×160-220 cm  
anyag: edzett üveg/spanyol kerámia  
+ márvány hatású/fém
szín: fekete/fekete matt

SORENTO CERAMIC
szék

mag.×szél.×mély.: 90×59×45 cm
ülés magasság: 51 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 19 -fekete, Bluvel 14 - szürke, 
Bluvel 78 - zöld, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 
85 - türkiz/lábak fekete matt

LILIA VELVET

asztal

mag.×szél.×hossz.: 75×90×150 cm   
anyag: edzett üveg/fém
szín: fekete/króm

PRINCE
szék

mag.×szél.×mély.: 100×46×44 cm 
ülés magasság: 50 cm  
anyag: bársony/fém
szín: tap. 186 - fekete/krómozott lábak 

PRINCE
asztal

mag.×szél.×hossz.: 
76×90×90+50+50+50 cm 
anyag: laminált lap/fém
szín: artisan tölgy/fekete

MERLIN
szék

mag.×szél.×mély.: 88×47×42 cm
ülés magasság: 49 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 14 - szürke, 
Bluvel 78 -zöld, Bluvel 85 - türkiz, Bluvel 19 - 
fekete/lábak fekete matt

KIM VELVET
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szék

mag.×szél.×mély.: 86×45×40 cm
ülés magasság: 50 cm
anyag: sztruks/fém
szín: Fjord 47 - barna, Fjord 79 - zöld, Fjord 66 - 
curry, Fjord 15 - szürke/lábak fekete matt

ORFE SZTRUKS
szék

mag.×szél.×mély.: 84×50×43 cm
ülés magasság: 49 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 68 - curry, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 19 - feke-
te/lábak fekete matt

VALENTE VELVET
szék

mag.×szél.×mély.: 85×51×41 cm
ülés magasság: 49 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 78 - 
zöld/lábak fekete matt

GINGER VELVET

bárszék

mag.×szél.×mély.: 114×50×42 cm
ülés magasság: 79 cm
anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 78 - zöld, Bluvel 19 - fekete, Bluvel 86 - 
gránit kék, Bluvel 14 - szürke/lábak fekete

AUGUST H-1 VELVET
bárszék

mag.×szél.×mély.: 88×56×40 cm
ülés magasság: 60 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 19 - fekete, Bluvel 68 - curry, Bluvel 78 - zöld, 
Bluvel 14 - szürke, Bluvel 85 - türkiz, Bluvel 28 - bézs/lábak 
fekete matt

CHERRY H-2 VELVET
bárszék

mag.×szél.×mély.: 92×45×37 cm
ülés magasság: 60 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 19 - fekete, 
Bluvel 68 - curry, Bluvel 78 - zöld/lábak fekete matt

CHIC H2 VELVET

szék

mag.×szél.×mély.: 88×50×43 cm
ülés magasság: 49 cm
anyag: sztruks/fém
szín: Fjord 42 - cynamon, Fjord 15 - szürke, Fjord 
23 - tejszín, Fjord 66 - curry, Fjord 79 - zöld/lábak 
fekete matt

CHIC SZTRUKS
szék

mag.×szél.×mély.: 89×53×45 cm
ülés magasság: 50 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 28 bézs, Bluvel 19 -  
fekete/lábak fekete matt

BOOGIE I VELVET
szék

mag.×szél.×mély.: 93×47×44 cm
ülés magasság: 50 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 78 - zöld, Bluvel 48 - barna, Bluvel 28 - bézs, 
Bluvel 19 - fekete, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 14 - 
szürke/lábak fekete matt

PIANO B VELVET

szék

mag.×szél.×mély.: 98×56×46 cm
ülés magasság: 51 cm
anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 19 - fekete, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 
86 - gránit kék, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 78 - zöld/
lábak fa fekete

AUGUST VELVET
szék

mag.×szél.×mély.: 87×59×46 cm
ülés magasság: 50 cm
anyag: sztruks/fém
szín: Fjord 23 - tejszín, Fjord 79 - zöld, Fjord 66 - curry, Fjord 
15 - szürke, Fjord 86 - gránit kék/lábak fekete matt 

MONTE SZTRUKS
szék

mag.×szél.×mély.: 87×57×43 cm, ülés magasság: 48 cm
anyag: bársony/fém
matt Velvet 63 - antik rózsaszín, matt Velvet 77 - türkiz, matt 
Velvet 99 - fekete, matt Velvet 48 - sárga, matt Velvet 79 - 
gránit kék, matt Velvet 85 - szürke, matt Velvet 75 - zöld/lábak 
fekete matt   

CHERRY MATT VELVET
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relaxáló fotel

mag.×szél.×mély.: 100×75×89-160 cm
ülés magasság: 47 cm
ülés mélység: 53 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 68 - curry, Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 
14 - szürke, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 78 - zöld

MARS VELVET
relaxáló fotel

mag.×szél.×mély.: 108×74×93-165 cm
ülés magasság: 47 cm
ülés mélység: 53 cm
anyag: szövet
szín: tap.159 - barna, tap.158 - szürke

ZEUS
relaxáló fotel

mag.×szél.×mély.: 102×78×98-160 cm
ülés magasság: 46 cm
ülés mélység: 55 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 86 - gránit kék, Bluvel 68 - curry, Bluvel 
14 - szürke

JOWISZ VELVET

elektromos relaxáló fotel masszázs funkcióval

mag.×szél.×mély.: 96×76×94-160 cm
ülés magasság: 48 cm
ülés mélység: 57 cm 
anyag: bársony
szín: Bluvel 14 - szürke

NEPTUN VELVET M
elektromos relaxáló fotel  

mag.×szél.×mély.: 102×64×88-160 cm
ülés magasság: 47 cm
ülés mélység: 53 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 78 - zöld, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 14 - szürke, 
Bluvel 68 - curry

PEGAZ VELVET
relaxáló fotel hinta funkcióval

mag.×szél.×mély.: 101×72×80-160 cm
ülés magasság: 51 cm
ülés mélység: 55 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 68 - curry

OLIMP VELVET

fotel

mag.×szél.×mély.: 101×75×85 cm
ülés magasság: 41 cm
ülés mélység: 56 cm 
anyag: bárány/fa
szín: Sven 19 - fekete, Sven 06 - szürke, Sven 23 - 
tejszín/lábak wenge

LORD BARANEK
fotel

mag.×szél.×mély.: 78×60×66 cm
ülés magasság: 41 cm
ülés mélység: 47 cm
anyag: bárány/fém
szín: fehér/lábak fekete matt

TEDDY
fotel

mag.×szél.×mély.: 76×67×60 cm
ülés magasság: 46 cm
ülés mélység: 47 cm
anyag: műszőrme
szín: Lapit 44 - cynamon, Lapit 19 - fekete, Lapit 23 
- tejszín, Lapit 16 - szürke, Lapit 68 - curry, Lapit 06 - 
világosszürke

TM1-R

szék

mag.×szél.×mély.: 85×64×45 cm
ülés magasság: 48 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 28 - bézs, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 68 - 
curry/lábak fekete matt

ASTORIA VELVET
szék

mag.×szél.×mély.: 86×62×47 cm
ülés magasság: 50 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 68 - curry, Bluvel 14 - szürke/lábak fekete matt

NUVO VELVET
szék

mag.×szél.×mély.: 75×76×40 cm
ülés magasság: 51 cm
anyag: bársony/fém
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 68 - curry/lábak fekete matt

NORTE VELVET
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puff

AVIVA VELVET
puff

SOPHIA VELVET

kanapé 3 személyes kanapé 2 személyes

mag.×szél.×mély.: 78×200×85 cm
ülés magasság: 43 cm
ülés mélység: 60 cm 
anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 14 - szürke + teljes Bluvel mintakíná-
lat/lábak wenge

mag.×szél.×mély.: 90×136×75 cm
ülés magasság: 42 cm
ülés mélység: 55 cm
anyag: bársony/fa
szín: Bluvel 78 - zöld + teljes Bluvel mintakí-
nálat/lábak wenge

CASTELLO 3 VELVET KIER 2 VELVET

ágy 160×200 (ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül)

ágy 160×200 (ágyráccsal és ágyneműtartóval, 
matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 105(36)×219×162 cm
fekvőfelület: 160×200 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 14 - szürke, Bluvel 52 - antik rózsaszín

mag.×szél.×hossz.: 105(36)×219×162 cm 
fekvőfelület: 160×200 cm
anyag: bársony
szín: Bluvel 40 - bézs, Bluvel 14 - szürke

MARANI MAGIA

mag.×szél.×mély.: 45×100×50 cm 
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

mag.×szél.×mély.: 40×60×60 cm   
anyag: bársony
szín: Bluvel 78 - zöld, Bluvel 14 - szürke, Bluvel 86 - gránit 
kék, Bluvel 28 - bézs, Bluvel 19 - fekete

ágy 160×200 (ágyráccsal, matrac nélkül)

mag.×szél.×hossz.: 103(33)×173×211 cm
fekvőfelület: 160×200 cm  
anyag: bársony/MDF + furnér
szín: Bluvel 14 - szürke/tölgy

DONNA VELVET
mag.×szél.×hossz.: 116(46)×102×214 cm
fekvőfelület: 90×200 cm
további fekvőfelület: 90×195×18 cm 
anyag: bársony
szín: Bluvel 52 - antik rózsaszín, Bluvel 14 - 
szürke

BELLA VELVET
ágy 90×200 ágyazható (ágyráccsal, matrac nélkül)

puff

AVIVA K VELVET
mag.×szél.×mély.: 45×50×50 cm
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dohányzóasztal

mag.×szél.×hossz.: 42×55×110 cm  
anyag: edzett üveg/fém 
+ laminált lap
szín: átlátszó/fekete + dió

dohányzóasztal

HARMONY B
mag.×szél.×hossz.: 50×50×50 cm
anyag: edzett üveg/fém 
+ laminált lap
szín: átlátszó/fekete + dió

konzolasztal

HARMONY C 
mag.×szél.×mély.: 80×110×40 cm

HARMONY A

dohányzóasztal

mag.×szél.×hossz.: 42×50×90 cm
anyag: laminált lap/fém
szín: fekete/fekete

kisasztal

SYMPHONY C
mag.×szél.×mély.: 70×110×30 cm

dohányzóasztal

SYMPHONY B
mag.×szél.×hossz.: 50×50×50 cm  
anyag: laminált lap/fém
szín: fekete/fekete

kisasztal

SYMPHONY D
mag.×szél.×hossz.: 60×30×45 cm

SYMPHONY A
dohányzóasztal

mag.×szél: 42×80 cm
anyag: edzett üveg/fém
szín: füstös/fekete matt

ALMERIA A

kisasztal 3 db-os szett

mag.×szél: 40×80 cm, 50×50 cm, 45×50 cm 
anyag: edzett üveg/fém
szín: világosszürke + szürke + fekete/fekete

ARTEMIDA
kisasztal 2 db-os szett

mag.×szél: 45×80 cm, 42×60 cm
anyag: üveg/fém
szín: fehér márvány hatású/krómozott

ATLANTA B
kisasztal 2 db-os szett

mag.×szél: 45×52 cm, 42×40 cm   
anyag: edzett üveg/fém
szín: fekete márvány hatású/fekete

LUCCA

kisasztal 3 db-os szett

mag.×szél: 50×80 cm, 50×50 cm, 45×50 cm
anyag: MDF + furnér/fém
szín: dió/fekete

DEMETER II

dohányzóasztal

mag.×szél: 43×80 cm 
anyag: edzett üveg/ 
rozsdamentes acél
szín: borostyán/arany

OTTAVIA A
kisasztal 2 db-os szett

mag.×szél: 45×80 cm, 40×60 cm   
anyag: edzett üveg/ rozsdamentes acél
szín: fekete márvány hatású/arany

MUSE
dohányzóasztal

mag.×szél: 45×80 cm
anyag: edzett üveg/ rozsdamentes acél
szín: átlátszó/arany

LIVIA
kisasztal

OTTAVIA B
mag.×szél: 54×50 cm

kisasztal

ALMERIA B
mag.×szél.×mély.: 
70×110×30 cm
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RAGIT RAGIT
szék fotel

mag.×szél.×mély.: 78.5×48×55 cm 

szín: Kronos 34/Anafi 03/természetes tölgy, 
Manila 35/Ontario 35/fekete, Riviera 81/
Anafi 15/fekete, Riviera 91/Capri 02/tölgy 
természetes

mag.×szél.×mély.: 72×60×70 cm

szín: Anafi 03 Grey/természetes tölgy, Ontario 35 
Green/fekete, Anafi 15 Navy/fekete, Capri 02 Silver/
tölgy természetes

szék

mag.×szél.×mély.: 79×48×57 cm

szín: Wachlarze Artdeco 02 Wonder Velvet/fekete, 
Print Monstera 02 Gold Black/fekete, Spark 27/Print 
Mal 400916/101/tölgy természetes, Rain 30/Print 
Lotos 01/fekete, Rain 30/Print Pawie 02/fekete

AKA

szék

mag.×szél.×mély.: 96.5×44×54 cm

szín: Endo 7713 Taupe/sonoma tölgy, Adel 
6 Grey/meleg fehér, Soro 90 Grey/stirling 
tölgy, Inari 91 Grey/tölgy természetes

ALLA 3
szék

mag.×szél.×mély.: 94.5×44×51 cm

szín: Sawana 84/meleg fehér, Sawana 84/sonoma tölgy, 
Inari 91 Grey/stirling tölgy

FILO
szék

mag.×szél.×mély.: 98×47×53 cm

szín: Rain 12 yellow, Solar 99 black, Rain 16 green, Soro 90 
grey, Rain 22 blue/lábak sonoma tölgy vagy meleg fehér

CAMPEL

asztal

mag.×szél.×hossz.:  
76×80×140-180 cm

szín: stirling tölgy, 
wotan tölgy, sonoma tölgy

BRYK
asztal

mag.×szél.×hossz.:  
76×69×69 cm

szín: burlington allover tölgy/szürke 
sibiu vörösfenyő, burlington allover 
tölgy, alpesi fehér

BRYK MINI
asztal

mag.×szél.×hossz.:  
78×80×137.5 cm 

szín: burlington allover tölgy,   
sötét delano tölgy, alpesi fehér

STO/138 BIS

mag.×szél.×hossz.:  
76×95×95-195 cm

szín: fekete/sapphire blue, 
grafit, fehér

LUCAN 2
asztalasztal

mag.×szél.×hossz.:  
78×90×160-299.5 cm

szín: alpesi fehér, sonoma tölgy

FILO 2
asztal

mag.×szél.×hossz.:  
76×80×80 cm

szín: fekete, sonoma tölgy, alpesi 
fehér
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a termék más 
méretben is elérhető

ajtónyitás 
érintéssel

fiókos  
ágyneműtartó

bonellrugó

lakkozott 
felület

elérhető balos 
és jobbos verzióbanhullámrugó

természetes 
fa és furnér

gázrugós 
ágyrácskárpitos 

heveder

LED világítás felár 
ellenében

megnövelt 
karcállóságú fólia

sima és csendes 
fiókzárás

kiegészítő polcok 
felár ellenében

állítható 
karfaágyazható

magasfényű 
frontok

individuálisan 
választható elemekágyneműtartó

megnövelt 
karcállósággú 
laminált

sima és csendes 
ajtózárás

márkás 
pántok

fa fogantyúk
univerzális első 
szerelésighab

falábak
univerzális 
szerelhetőség

táskarugó

fogantyú nélküli 
ajtónyitás

LED világítás 
a tarzozéka

2db 
ágyneműtartó

edzett 
üveg

csak 
összeállításban 
elérhető 

különlegesen  
rugalmas hab

tágas 
belső

nyitott 
elem

összeállításban 
elérhető

szilikon 
golyók

ajtó PVC 
fóliávalPVC

fiók teljes kihúzási 
lehetőséggel

matrac és ágyrács 
felár ellenében

kiemelő 
mechanika

kárpitozott fejvég 
felár ellenében

USB-csatlakozó

állítható 
fejtámla

széthúzható - 
ún. delfin nyitással USB

kulcsos zárak 
az ajtóban

fémláb alacsony kibocsátású 
ECO lakkEKO

fa újrafelhasználása

márkás 
tolósínek

mély és sekély 
szekrényeket 
összekötő 
sarokelem

mélyszekrényeket 
összekötő sarokeleme

a termék más színben 
is elérhető



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 (07/2022). 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.


