
Bútorkatalógus
Magyarország egyik legnagyobb raktárkészlete!

Termékeink 95%-a azonnal elvihető!



Sarokülők



Rendelhető színek:
1: fehér - barna
2: fehér - sötétszürke
3: fekete - homok 
4: fekete - szürke 

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: fehér - sötétszürke
3.: barna - barna 

Amigo 
sarokülő

Arya
sarokülő

Beta
sarokülő

Méretek: külső méret: 160 × 244 cm, fekvőfelület: 140 × 210 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm, 

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 88 cm

Méretek: külső méret: 157 × 277 cm, fekvőfelület: 121 × 227 cm, ülőmagasság: 43 cm,beülőmélység (párnával): 50 cm, 

beülőmélység: 74 cm, háttámlamagasság: 78 cm

Méretek: külső méret: 170 × 236 cm, fekvőfelület: 165 × 210 cm, ülőmagasság: 45 cm,beülőmélység (párnával): 60 cm, 

beülőmélység: 85 cm, háttámlamagasság: 95 cm

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyaztható,ágyneműtartós, magas fekhelyes, univerzális állású

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelőmechanika, jobbos-balos állásban kérhető

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

165.500.-

232.700.-

213.800.-

Rendelhető színek:
A.: fekete - szürke
B.: barna - rozsdabarna
C.: fehér - szürke
D.: barna - sötétbarna 

Rendelhető színek:
1: sötétkék
2: türkiz
3: barna
4: drapp 

Rendelhető színek:
1: világosszürke – fehér
2: középbarna – bézs
3: mustár – sötétbarna 
4: drapp – sötétbarna

Alicia 
     sarokülő

Bolivia
  sarokülő

Oslo Pik
sarokülő

Méretek: külső méret: 245 × 140 cm, fekvőfelület: 210 × 140 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, 

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság (párnával:) 90 cm

Méretek: külső méret: 260 × 145 cm, fekvőfelület: 210 × 140 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, 

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság (párnával:) 90 cm

Méretek: külső méret: 245 × 145 cm, fekvőfelület: 210 × 140 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, 

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság (párnával:) 90 cm

hullám rugós, automata kiemelőmechanika, szövet, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos - balos kivitelben

hullám rugós, automata kiemelőmechanika, szövet - textilbőr kombináció, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos - balos kivitelben

bonell rugós, automata kiemelőmechanika, szövet - textilbőr kombináció, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos - balos kivitelben

197.900.-

194.900.-

161.900.-

Rendelhető színek:
1.: világosszürke - szürke
2.: barna - cappuccino
3.: szürke - fekete
4.: drappos barna - barna



Clarissa
sarokülő

Dallas
sarokülő

Fan
sarokülő

Méretek: külső méret: 160 × 225 cm, fekvőfelület: 122 × 187 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 55 cm,  

háttámlamagasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 250 × 145 cm, fekvőfelület: 199 × 115 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 50 cm,

beülőmélység: 73 cm, háttámlamagasság: 73 cm

Méretek: külső méret: 165 × 285 cm, fekvőfelület: 140 × 222 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 50 cm,

beülőmélység: 72 cm, háttámlamagasság: 82 cm

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, univerzális állású

hullámrugós,  szövet – textilbőr kombináció, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

149.000.-

137.600.-

249.500.-

Rendelhető színek:
1.: bézs - cappuccino drapp
2.: barna - barna
3.: fekete - barna 

Rendelhető színek:
1.: fehér - sötét szürke
2.: fekete - világos szürke 

Rendelhető színek:
1: sötétbarna - világosbarna
2.: fehér - sötétszürke
3.: sötétbarna - drapp
4.: sötétszürke - világosszürke 

Fandy
sarokülő

Méretek: külső méret: 237 × 154 cm, fekvőfelület: 120 × 204 cm, ülőmagasság: 47 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 71 cm

Méretek (sarokülő): külső méret: 245 × 145 cm, fekvőfelület: 210 x 140 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység 

(párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság (párnával:) 85 cm

Méretek (fotel): külső méret: 96 × 95 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 

55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság (párnával:) 85 cm

Méretek (puff): külső méret: 50 × 50 
cm, ülőmagasság: 40 cm

Méretek: külső méret: 150 × 219 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 45 cm, beülőmélység: 65 cm, 

háttámlamagasság: 64 cm

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, univerzális állású

hullám rugós, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelőmechanika, jobbos - balos kivitelben - (A fotel és a puff szivacsos!)

szövet, fixes, magas fekhelyes, univerzális állású

200.900.-

194.900.-

164.600.-

Rendelhető színek:
1.: világosszürke
2.: sötétszürke
3.: barna
4.: kék 

Rendelhető színek:
1.: középszürke
2.: sötétszürke
3.: barna
4.: fekete

Milton
sarokülő

Fray
sarokülő

Rendelhető színek:
1.: márvány szürke – fehér
2.: matt fekete – fehér
3.: márvány bronz – fehér 

25.900.-

62.900.-

puff

fotel



Monaco
sarokülő

Monaco
sarokülő

Méretek: külső méret: 178 × 265 cm, fekvőfelület: 135 × 215 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 65 cm,  

háttámlamagasság: 76 cm

Méretek: külső méret: 163 × 248 cm, fekvőfelület: 120 × 200 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 57 cm,  

háttámlamagasság: 86 cm

Méretek: külső méret: 177 × 265 cm, fekvőfelület: 135 × 215 cm, ülőmagasság: 40 cm, 

beülőmélység: 65 cm, háttámlamagasság: 76 cm

hullámrugós, textilbőr, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

bonell rugós, szövet vagy textilbőr, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

hullámrugós, szövet, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos 
állásban kérhető

hullámrugós, szövet, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos 
állásban kérhető

211.700.-

274.500.-

211.700.-

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: fekete

Rendelhető színek:
A.: világosbarna
B.: szürke
C.: sötétbarna

Rendelhető színek:
A.: grafitszürke
B.: drapp
C.: barna
D.: bordó

Mirella
sarokülő

Nina
sarokülő

Méretek: külső méret: 275 × 162 cm, fekvőfelület: 228 × 132 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 45 cm,

beülőmélység: 64 cm, háttámlamagasság: 70 cm

Méretek: külső méret: 233 × 167 cm, fekvőfelület: 165 × 210 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 65 cm, 

beülőmélység: 90 cm, háttámlamagasság: 72 cm

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

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

194.300.-

204.000.-

Rendelhető színek:
1.: barna - drapp
2.: fekete - szürke
3.: fekete - türkiz 

Rendelhető színek:
1.: világos szürke - szürke
2.: fekete - világos szürke
3.: fekete - türkizkék 

Nessa
sarokülő

Monza
sarokülő

Méretek: külső méret: 179 × 235 cm, fekvőfelület: 130 × 202 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülő-

mélység (párnával): 60 cm, beülőmélység: 83 cm ,háttámlamagasság: 72 cm

Méretek: külső méret: 182 × 252 cm, fekvőfelület: 132 × 202 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülő-

mélység: 75 cm, háttámlamagasság: 70 cm

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő 
mechanika, univerzális állású

hullámrugós, szövet, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos  
állásban kérhető

189.000.- 209.900.-

Rendelhető színek:
1.: szürke - szürke
2.: grafit - kék
3.: bézs - szürke
4.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: fekete - bézs
2.: fekete - szürke
3.: barna - barna
4.: fekete - fekete

Mini
Monaco

sarokülő

Méretek: külső méret: 177 × 235 cm, fekvőfelület: 135 × 185 cm, ülőmagasság: 40 cm, 

beülőmélység: 65 cm, háttámlamagasság: 76 cm

206.000.-

Rendelhető színek:
A.: szürke
B.: drapp
C.: barna
D.: bordó

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: fekete
3.: piros
4.: barna

(textilbőr)

(szövetes)

Fiona
sarokülő

Fiona
sarokülő

(szövetes) (textilbőr)



Oxford
sarokülő

Rita
sarokülő

Scenario
sarokülő

Méretek: külső méret: 240 × 142 cm, fekvőfelület: 195 × 112 cm, ülőmagasság: 38 cm, beülőmélység (párnával): 53 cm,

beülőmélység: 71 cm, háttámlamagasság: 72 cm

Méretek: külső méret: 299 × 177 cm, fekvőfelület: 250 × 123 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 50 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 273 × 158 cm, fekvőfelület: 128 × 220 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 72 cm

szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, univerzális állású

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

hullámrugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, univerzális állású

129.500.-

226.700.-

217.100.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - világos szürke
2.: fehér - sötét szürke
3.: bézs - sötét szürke
4.: fekete - sötét szürke

Rendelhető színek:
1.: kapucsinó - fekete
2.: kapucsinó - szürke
3.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: világosbarna - cappucchino
2.: sötétbarna - barna
3.: fekete - világos szürke
4.: fehér - sötétszürke

Sonia
sarokülő + puff

Stella
sarokülő

Méretek: külső méret: 200 × 207 cm, fekvőfelület: 173 × 180 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülő-

mélység (párnával): 61 cm, beülőmélység: 83 cm, háttámlamagasság: 67 cm

Méretek: külső méret: 245 × 150 cm, fekvőfelület: 110 × 202 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülő-

mélység (párnával): 65 cm, beülőmélység: 69 cm, háttámlamagasság: 70 cm

hullámrugós, szövet - textilbőr kombináció, fixes, magas fekhelyes, képpel azonos vagy 
ellentétes kivitelben

szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, univerzális állású,  
automata kiemelő mechanika

188.700.- 178.100.-

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke
2.: fehér - szürke
3.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: fehér - világos szürke
2.: fehér - sötét szürke
3.: fekete - világos szürke

Méretek: külső méret: 270 × 173 cm, fekvőfelület: 234 × 124 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 70 cm

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

236.400.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - zöld
2.: fekete - okker
3.: fekete - szürke

Tokio
sarokülő

Louton
sarokülő

Méretek: külső méret: 226 × 143 cm, fekvőfelület: 198 × 114 cm, ülőmagasság: 39 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 71 cm, háttámlamagasság: 70 cm

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, univerzális állású

129.500.-

Rendelhető színek:
1.: szürke - okker
2.: szürke - türkiz
3.: szürke - rózsaszín



Tyrion
sarokülő

Rodriges
2-es kanapé

Rodriges
sarokülő

Méretek: külső méret: 177 × 270 cm, fekvőfelület: 127 × 204 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 82 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 160 × 87 cm, fekvőfelület: 114 × 197 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 156 × 233 cm, fekvőfelület: 144 × 203 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 88 cm

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelőmechanika, jobbos-balos állásban kérhető

szivacsos, szövet, ágyazható, magas fekhelyes

hullámrugós, szövet, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, univerzális állású

227.400.-

154.100.-

196.400.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: vanília - barna
3.: barna - barna

Rendelhető színek:
E.: szürke
F.: bordó
G.: drapp
H.: barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bordó
3.: drapp
4.: barna

Filip
sarokülő

Filip
fotel

Kenzo
sarokülő

Oregon
fotel

Oregon
sarokülő

Kenzo
fotel

Méretek: külső méret: 210 × 266 cm, fekvőfelület: 130 × 213 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülő-

mélység: 56 cm, háttámlamagasság: 95 cm

Méretek: külső méret: 95 × 90 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 57 cm,  

háttámlamagasság: 95 cm

Méretek: külső méret: 196 × 265 cm, fekvőfelület: 120 × 190 cm, ülőmagasság: 44 cm, 

beülőmélység: 50 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 202 × 257 cm, fekvőfelület: 123 × 196 cm, ülőmagasság: 43 cm, mélység: 

93 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 86 × 90 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 56 cm, 

háttámlamagasság: 82 cm

Méretek: külső méret: 97 × 92 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 50 cm, 

háttámlamagasság: 90 cm

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban 
kérhető szivacsos, szövetes

szivacsos, textilbőr, ágyaztható,ágyneműtartós, jobbos-balos állásban kérhető

szivacsos, textilbőr, ágyaztható,ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban 
kérhető

szivacsos, textilbőr

szivacsos, textilbőr

255.000.-

71.100.- 249.500.-

257.000.- 71.100.-

83.600.-

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: bordó 
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: bordó 
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: bordó 
3.: barna

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: bordó 
3.: barna

Rendelhető színek:
1.: fanni terra
2.: fanni zöld 
3.: fanni barna

Rendelhető színek:
1.: fanni terra
2.: fanni zöld 
3.: fanni barna



Vertigo
sarokülő

Dakar
fotel

Fero
fotel

Fero
sarokülő

Dakar
sarokülő

Vertigo
fotel

Méretek: külső méret: 215 × 265 cm, fekvőfelület: 118 × 200 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 50 cm, háttámlamagasság: 95 cm

Méretek: külső méret: 97 × 113 cm, ülőmagasság: 39 cm,  

háttámlamagasság: 78 cm

Méretek: külső méret: 177 × 235 cm, fekvőfelület: 135 × 185 cm, ülőmagasság: 39 cm,  

beülőmélység: 58 cm, háttámlamagasság: 78 cm

Méretek: külső méret: 94 × 91 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 140 × 235 cm, fekvőfelület: 145 × 197 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység (párnával): 53 cm, beülőmélység: 73 cm, háttámlamagasság: 75 cm

Méretek: külső méret: 90 × 100 cm, háttámlamagasság: 95 cm,  

ülőmagasság: 45 cm

hullámrugós, textilbőr, ágyazható, magas fekhelyes, jobbos-balos kivitelben

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció
hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, 
jobbos-balos kivitelben

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

hullámrugós, textilbőr

258.900.-

89.000.- 231.600.-

80.900.-210.000.-

71.900.-

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: barna
3.: fekete

Rendelhető színek:
A.: szürke - szürke
B.: barna - barna
C.: mustár - bézs
D.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: fehér - fekete
2.: fekete - sötétszürke
3.: vanília - barna
4.: piros - fekete

Rendelhető színek:
1.: fehér - fekete
2.: fekete - sötétszürke
3.: vanília - barna
4.: piros - fekete

Rendelhető színek:
A.: szürke - szürke
B.: barna - barna
C.: mustár - bézs
D.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: bézs 
2.: barna
3.: fekete

Mara
fotel

Nevada
fotel

Rafi
sarokülő

Rafi
fotel

Nevada
sarokülő

Mara
sarokülő

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - bézs
3.: fekete - szürke
4.: bézs - barna

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - bézs
3.: fekete - szürke
4.: bézs - barna

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke
2.: barna - terra
3.: fehér - szürke
4.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke
2.: barna - terra
3.: fehér - szürke
4.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: fekete

Méretek: külső méret: 140 × 230 cm, fekvőfelület: 142 × 200 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

háttámlamagasság: 79 cm, beülőmélység (párnával): 73 cm, beülőmélység: 53 cm

Méretek: külső méret: 140 × 230 cm, fekvőfelület: 142 × 200 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 76 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombináció, ágyaztható,ágyneműtartós, magas fekhelyes, 
univerzális állású

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

230.900.-

260.000.-

Méretek: külső méret: 84 × 94 cm,ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 103 × 93 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 57 cm,  

háttámlamagasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 196 × 262 cm, fekvőfelület: 123 × 200 cm, ülőmagasság: 46 cm,  

beülőmélység: 57 cm, háttámlamagasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 84 × 94 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm 

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 76 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombináció

szivacsos, textilbőr
szivacsos, textilbőr, ágyaztható, ágyneműtartós, magas fekhelyes,  
jobbos-balos kivitelben

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció

86.600.-

79.200.- 253.400.-

133.100.-



Beniamin
sarokülő

Cherry
sarokülő

Méretek: külső méret: 232 × 156 cm, fekvőfelület: 200 × 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 232 × 156 cm, fekvőfelület: 200 × 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 90 cm

hullámrugós, szövet , ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

212.700.-

212.700.-

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: zöld
4.: türkizkék
5.: világos barna
6.: sötét szürke
7.: sötét barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: zöld
4.: türkizkék
5.: világos barna
6.: sötét szürke
7.: sötét barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: zöld
4.: türkizkék
5.: világos barna
6.: sötét szürke
7.: sötét barna

Méretek: külső méret: 98 × 92 cm, ülőmagasság: 48 cm

háttámlamagasság: 90 cm

hullámrugós, szövet, fixes

77.400.-
Méretek: külső méret: 75 × 66 cm,

ülőmagasság: 48 cm

hullámrugós, szövet, fixes

49.400.-

Beniamin
puff

Beniamin
fotel

Cherry Max
sarokülő

Cherry
puff

Méretek: külső méret: 298 × 156 cm, fekvőfelület: 265 × 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 75 × 66 cm, ülőmagasság: 48 cm

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, jobbos-balos állásban kérhető

hullámrugós, szövet, fixes

263.900.-

49.400.-

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Rendelhető színek:
A.: szürke
B.: bézs
C.: világos barna
D.: türkizkék
E.: sötét szürke
F.: sötét barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Cherry
fotel

Cherry
fotel

Méretek: külső méret: 98 × 92 cm, ülőmagasság: 48 cm,  

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 75 × 66 cm, ülőmagasság: 48 cm, 

háttámlamagasság: 90 cm

hullámrugós, szövet, fixes hullámrugós, szövet, fixes

77.400.- 69.200.-



Etro
sarokülő

Brienne
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 219 × 150 cm, fekvőfelület: 120 × 204 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm,

beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 320 × 217 × 156 cm, fekvőfelület: 117 × 290 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 

46 cm, beülőmélység: 70 cm, háttámlamagasság: 77 cm

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, univerzális állású, automata kiemelő mechanika

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika, univerzális állású

194.300.-

262.400.-

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: grafit
3.: bézs
4.: drapp

Rendelhető színek:
1.: vanília - barna
2.: barna - barna
3.: fekete - szürke

Méretek: külső méret: 66 × 74 cm, ülőmagasság: 41 cm

háttámlamagasság: 76 cm

Méretek: külső méret: 65 × 54 cm,

ülőmagasság: 39 cm

hullámrugós, szövet, fixes hullámrugós, szövet, fixes

59.900.- 32.300.-
Etro

fotel

Etro
puff

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: grafit
3.: bézs
4.: drapp

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: grafit
3.: bézs
4.: drapp

Fandy
sarokülő + puff

Daenerys
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 150 × 219 cm, fekvőfelület: 133 × 199 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 45 cm

beülőmélység: 65 cm, háttámlamagasság: 64 cm

Méretek: külső méret: 175 × 175 × 325 cm, fekvőfelület: 125 × 264 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység (párnával): 

55 cm, beülőmélység: 78 cm, háttámlamagasság: 72 cm

szövet, ágyneműtartós (csak a puff), fixes, magas fekhelyes, univerzális állású, puffal ágyazható

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika

227.400.-

314.900.-

Rendelhető színek:
1.: középszürke
2.: sötétszürke
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: szürke

Méretek: külső méret: 74 × 74 cm, 

háttámla magasság: 68 cm

Méretek: külső méret: 67 × 136 cm,

magasság: 44 cm

szövet szövet

69.900.- 64.700.-

Fandy
fotel

Fandy
puff

Rendelhető színek:
1.: középszürke
2.: sötétszürke
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: középszürke
2.: sötétszürke
3.: barna
4.: fekete



Dallas
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 144 × 310 × 144 cm, fekvőfelület: 264 × 114 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 

50 cm, beülőmélység: 73 cm, háttámlamagasság: 72 cm

szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, univerzális állású

184.700.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - sötét szürke
2.: fekete - világos szürke

Davos
„U” sarokülő

Fray
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 138 × 307 × 138 cm, fekvőfelület: 115 × 263 cm, ülőmagasság: 38 cm, beülőmélység (párnával): 

50 cm, beülőmélység: 70 cm, háttámlamagasság: 73 cm

Méretek: külső méret: 310 × 154 × 154 cm, fekvőfelület: 120 × 277 cm, ülőmagasság: 47 cm. beülőmélység (párnával): 

60 cm, beülőmélység: 80 cm, háttámlamagasság: 71 cm

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, univerzális állású

209.900.-

275.300.-

Rendelhető színek:
1.: sötétszürke
2.: világosszürke
3.: kék
4.: barna

Lemon
„U” sarokülő

Loras
„U” sarokülő

Olga
„U” sarokülő + puff

Méretek: külső méret: 202 × 347 × 165 cm, fekvőfelület: 130 × 292 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 

48 cm, beülőmélység: 63 cm, háttámlamagasság: 76 cm

Méretek: külső méret: 328 × 189 × 189 cm, fekvőfelület: 124 × 284 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 

57 cm, beülőmélység: 81 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 159 × 325 × 218 cm, fekvőfelület: 140 × 295 cm, ülőmagasság: 37 cm, beülőmélység: 45 cm,

beülőmélység (párnával): 70 cm, háttámlamagasság: 69 cm

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

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, fixes, képpel azonos vagy ellentétes állásban kérhető

259.100.-

279.900.-

288.600.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - drapp
3.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: fehér - sötétszürke
2.: capuccino - barna
3.: barna - barna
4.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke
2.: fehér - szürke
3.: barna - barna
4.: fekete - terra
5.: barna - sárgásdrapp

Rendelhető színek:
1.: vanília - barna
2.: barna - barna
3.: fekete - s.szürke

Puffal ágyazódik,
tartozék!



Rikon
„U” sarokülő

Sansa
„U” sarokülő

Rob
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 319 × 216 × 157 cm, fekvőfelület: 118 × 258 cm, ülőmagasság: 39 cm, beülőmélység (párnával): 

42 cm, beülőmélység: 72 cm, háttámlamagasság: 77 cm

Méretek: külső méret: 353 × 184 × 184 cm, fekvőfelület: 125 × 290 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység (párnával): 

53 cm, beülőmélység: 83 cm, háttámlamagasság: 72 cm

Méretek: külső méret: 350 × 156 × 156 cm, fekvőfelület: 117 × 305 cm, ülőmagasság: 40 cm ,beülőmélység (párnával): 

48 cm, beülőmélység: 70 cm, háttámlamagasság: 78 cm

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika, univerzális állású

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika

272.900.-

274.700.-

244.800.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - világosbarna
3.: fekete - világosszürke

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: vanília - barna
3.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - barnásszürke
3.: fekete - szürke

Varys
„U” sarokülő

Tarly
„U” sarokülő

Méretek: külső méret: 320 × 216 × 157 cm, fekvőfelület: 118 × 290 cm, ülőmagasság: 38 cm, beülőmélység (párnával): 

46 cm, beülőmélység: 69 cm, háttámlamagasság: 77 cm

Méretek: külső méret: 322 × 189 × 199 cm, fekvőfelület: 125 × 285 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 

63 cm, beülőmélység: 82 cm, háttámlamagasság: 72 cm

hullámrugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható,  ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika, univerzális állású

bonell rugós, szövet – textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magasfekhelyes, automata kiemelőmechanika, univerzális állású

262.400.-

332.400.-

Rendelhető színek:
1.: fehér - sötétszürke
2.: barna - barna
3.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: fehér - sötétszürke
2.: capuccino - világosbarna
3.: barna - barna
4.: fekete - szürke



Kanapék

Méretek: külső méret: 209 x 92 cm, fekvőfelület: 137 x 194 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 79 cm

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 227 × 102 cm, fekvőfelület: 200 × 153 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység: 82 cm, beülőmélység (párnával): 62 cm 

háttámlamagasság: 89 cm

A fotel és a puff méretei az Etro sarokülő adatai 
mellett, a 17. oldalon olvashatóak!

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kielemő mechanika

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

187.200.-

161.900.-
32.300.-59.900.-

Rendelhető színek:
1.: világos szürke
2.: bézs
3.: fekete
4.: barna

Etro
kanapé

Sui
kanapé

puff

kanapé

fotel

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: grafit
3.: bézs
4.: drapp



Méretek: külső méret: 208 × 88 cm, fekvőfelület: 190 × 122 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 65 cm

beülőmélység (párnával): 57 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 232 x 156 cm, fekvőfelület: 190 x 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 79 cm

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 90 cm

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes

157.400.-

159.900.-

A fotel és a puff méretei a Fandi sarokülő 
adatai mellett, a 18. oldalon olvashatóak!

Fandy
kanapé

Seba
kanapé

69.900.-64.700.-
fotel

kanapé

puff

Rendelhető színek:
1.: közép szürke
2.: sötét szürke
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: világos szürke
2.: bézs
3.: homok
4.: közép szürke
5.: barna

Méretek: külső méret: 208 × 100 cm, fekvőfelület: 208 × 155 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 80 cm

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 73 cm

Méretek: külső méret: 250 × 91 cm, fekvőfelület: 139 × 190 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 74 cm

beülőmélység (párnával): 54 cm, háttámlamagasság: 75 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 236 × 96 cm, fekvőfelület: 200 × 145 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység 

(párnával): 56 cm, beülőmélység: 78 cm, háttámlamagasság: 72 cm

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

Méretek: külső méret: 91 × 48 cm, 
ülőmagasság: 42 cm

bonell rugó, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

hullámrugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelőmechanika

151.200.-

178.100.-

194.700.-

Alvin
kanapé

Anabel
kanapé

Alka
kanapé

Rendelhető színek:
1.: homok
2.: szürke
3.: sötét barna

Rendelhető színek:
A.: bézs - barna
B.: barna - bézs
C.: világos szürke - sötét szürke
D.: sötét szürke - világos szürke

75.600.-

37.800.-

fotel

puff

Rendelhető színek:
1.: drapp
2.: szürke
3.: grafit
4.: barna

A kanapé oldalában
2 puff található!



Méretek: külső méret: 209 × 107 cm, fekvőfelület: 204 × 150 cm, ülőmagasság: 49 cm, beülőmélység: 80 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 68 cm

Méretek: külső méret: 204 × 107 cm, fekvőfelület: 205 × 150 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 82 cm,  

beülőmélység (párnával): 62 cm, háttámlamagasság: 68 cm

táskarugós, szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

táska rugós, szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kielemő mechanika

189.000.-

192.300.-

Ardell
kanapé

Argan
kanapé

Rendelhető színek:
1.: kék
2.: bézs
3.: barna
4.: szürke

Rendelhető színek:
1.: piros
2.: zöld
3.: szürke
4.: drapp

Méretek: külső méret: 170 × 100 cm, fekvőfelület: 140 × 188 cm, ülőmagasság: 42 cm,  

beülőmélység: 54 cm, háttámlamagasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 229 × 97 cm, fekvőfelület: 190 × 143 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 78 cm, beülőmélység (párnával): 58 cm, háttámlamagasság: 90 cm

szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes
bonell rugós, szövet-textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes
automata kiemelő mechanika

132.300.- 169.200.-

Apolló
kanapé

Azja
kanapé

Rendelhető színek:
1.: barna - szürke
2.: barna - homok
3.: barna - terra

Rendelhető színek:
A.: barna - sárga
B.: barna - barna
C.: szürke - bézs
D.: fehér - pink
E.: fekete - bézs

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 236 × 96 cm, fekvőfelület: 200 × 140 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység 

(párnával): 56 cm, beülőmélység: 79 cm, háttámlamagasság: 88 cm

Méretek: külső méret: 91 × 48 cm,  

ülőmagasság: 41 cm

Méretek: külső méret: 94 × 86 cm, ülőmagasság: 

43 cm, beülőmélység (párnával): 56 cm,  

beülőmélység: 79 cm, háttámlamagasság: 88 cm

hullámrugós, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelőmechanika

177.800.-

Méretek: külső méret: 200 × 92 cm, fekvőfelület: 200 × 145 cm, ülőmagasság: 48 cm,  

beülőmélység: 76 cm, beülőmélység (párnával): 56 cm, háttámlamagasság: 72 cm

Méretek: külső méret: 219 × 107 cm, fekvőfelület: 190 × 154 cm, ülőmagasság: 47 cm,  

beülőmélység: 83 cm, beülőmélység (párnával): 63 cm, háttámlamagasság: 80 cm

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes,  
automata kiemelő mechanika

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós,
magas fekhelyes

147.000.- 186.200.-

Belissa
kanapé

Bella
kanapé

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: homok
3.: türkíz
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: szürkés-barna 

Rendelhető színek:
1.: fekete
2.: barna
3.: fehér
4.: bézs
5.: cappuccino

Black
kanapé

43.500.- 75.600.-
puff

kanapé

fotel

A 3-as elem ágyazható!



Méretek (kanapé): külső méret: 100 x 245 cm, fekvőfelület: 150 x 193 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 75 cm, 

 beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 70 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

Méretek: külső méret: 138 x 100 cm, fekvőfelület: 190 x 110 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység (párnával): 51 cm, 

teljes magasság párnával: 85 cm

Méretek (kanapé): külső méret: 210 x 100 cm, fekvőfelület: 190 x 145 cm, ülőmagasság: 49 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 79 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

Méretek (fotel): külső méret: 75 × 85 cm, ülőmagasság:  
49 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, 

háttámlamagasság: 79 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

szövet, hullám rugós, ágyneműtartó, magas fekhelyes, kiemelő mechanika

bonell rugós, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, 1-2 szín szövet, 3-4 szín szövet-textilbőr kombinált

táskarugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

164.900.-

98.900.-

Bolivia
kanapé

Hugo
kanapé

Capri
kanapé

Rendelhető színek:
1.: drapp
2.: türkiz
3.: tüdő

Rendelhető színek:
1.: világosszürke
2.: szürke
3.: barna szövet - barna textilbőr
4.: szürke szövet - szürke textilbőr

Rendelhető színek:
1.: türkiz - sárga
2.: középszürke - világos szürke
3.: drapp - barna
4.: barna - drapp

62.900.-

166.500.-

fotel

Méretek (fotel): külső méret: 87 × 87 cm, ülőmagasság: 42 cm, 
beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm,  
háttámlamagasság: 70 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

62.900.-
fotel

Olimp
kanapé

Luna
kanapé

Lisa
kanapé

Méretek: külső méret: 200 x 95 cm, fekvőfelület: 200 x 145 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

Méretek: külső méret: 200 x 95 cm, fekvőfelület: 200 x 145 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 75 cm, beülő-

mélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 200 x 95 cm, fekvőfelület: 200 x 145 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 75 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

szövet - textilbőr kombinált, bonell rugós, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

140.900.-

119.900.-

119.900.-

Rendelhető színek:
1.: világosszürke – szürke
2.: barna – bézs
3.: bézs – barna

Rendelhető színek:
1: középszürke - világosszürke
2: világosszürke - sötétszürke
3: sötétszürke - fehér
4: drapp - barna

Rendelhető színek:
1.: drapp - rózsaszín
2.: zöld - graffit
3.: világosszürke - graffit



Rendelhető színek:
1.: drapp - bézs
2.: drapp - fekete
3.: barna - bézs
4.: bézs - barna

Rendelhető színek:
1.: szürke – matt fekete
2.: drapp – márvány barna
3.: bézses-szürke – márvány graffit

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: drapp
3.: tüdő

Rendelhető színek:
1.: drapp – cappuccino
2.: bézs – fekete
3.: szürke – világosszürke
4.: sötétszürke – törtfehér
5.: bézses-szürke – piros

Rendelhető színek:
1.: cappuccino - barna
2.: sötétszürke - fekete
3.: barna - cappuccino
4.: drappos szürke - szürke

Rendelhető színek:
1.: világos barna
2.: szürke
3.: lila
4.: középbarna
5.: sötétbarna
6.: világoskék

Méretek: külső méret: 190 x 90 cm, fekvőfelület: 190 x 135 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 80 cm

bonell rugós, vászon szövet, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

101.000.-

Clasic
kanapé

Méretek: külső méret: 196 x 95 cm, fekvőfelület: 195 x 140 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 73 cm, teljes magasság párnával: 83 cm

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

139.500.-

Pik
kanapé

Méretek: külső méret: 200 x 95 cm, fekvőfelület: 200 x 145 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 78 cm, teljes magasság párnával: 93 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

127.500.-

Rosso
kanapé

Méretek: külső méret: 252 x 100 cm, fekvőfelület: 190 x 150 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 70 cm, teljes magasság párnával: 85 cm

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

167.900.-

Arlen
kanapé

Méretek (kanapé): külső méret: 200 x 95 cm, fekvőfelület: 200 x 145 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 75 cm, 

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 78 cm, teljes magasság párnával: 93 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

133.500.-

Kattanós vasalattal
fekhellyé alakítható!

Rosso II.
kanapé

Méretek (puff): külső méret: 80 x 60 cm,
ülőmagasság: 42 cm

36.000.-
puff

Milano bis
kanapé

Méretek: külső méret: 220 x 100 cm, fekvőfelület: 190 x 120 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 55 cm,  

háttámlamagasság: 85 cm

szövet - textilbőr kombinált, bonell rugós, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

95.900.-



Méretek: külső méret: 210 × 90 cm, fekvőfelület: 140 × 200 cm, ülőmagasság: 51 cm,  

beülőmélység: 77 cm, beülőmélység (párnával): 57 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 210 × 90 cm, fekvőfelület: 140 × 200 cm, ülőmagasság: 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 90 cm

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes
bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes, automata kiemelő 
mechanika

142.500.- 142.500.-

Bobi
kanapé

Bruno
kanapé

Rendelhető színek:
A.: bézs - barna
B.: zöld - lila
C.: sötét szürke - v. szürke
D.: mustár - barna
E.: kék - szürke

Rendelhető színek:
A.: kék - szürke
B.: lila - szürke
C.: szürke - világos szürke
D.: barna - narancs
E.: bézs - barna

Méretek: külső méret: 196 × 80 cm, fekvőfelület: 196 × 147 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 55 cm,  

beülőmélység (párnával): 80 cm, háttámlamagasság: 72 cm

Méretek: külső méret: 208 × 100 cm, fekvőfelület: 208 × 155 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 80 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 73 cm

hullám rugós, szövet (A-B-C), textilbőr (1-2-3-4), ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes

125.100.-

124.700.-

Kinga
kanapé

Rendelhető színek:
A.: sötét szürke - világos szürke
B.: fekete - piros
C.: barna - barna

Rendelhető színek:
1.: piros - fehér
2.: fekete - fehér
3.: barna - barna
4.: fekete - piros

Rendelhető színek:
1.: bézs - barna
2.: barna - bézs
3.: szürke - bézs

Ines
kanapé

(textilbőr)(szövetes)

Ines
kanapé

Méretek: külső méret: 221 x 98 cm, fekvőfelület: 200 x 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 79 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 199 × 85 cm, fekvőfelület: 199 × 120 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 55 cm 

háttámlamagasság: 92 cm

Méretek: külső méret: 182 × 106 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, ülőmagasság: 54 cm, beülőmélység: 102 cm,  

beülőmélység (párnával): 56 cm, háttámlamagasság: 70 cm

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

bonell rugós, 1-4 szín szövet, 9-12 szövet - textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós

159.900.-

85.500.-

169.200.-

Beniamin
kanapé

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: zöld
4.: türkizkék
5.: világos barna
6.: sötét szürke
7.: sötét barna
8.: sárgás-zöld

Milán
kanapé

Leo
kanapé

Rendelhető színek:
1.: szürke - szürke virágos
4.: drapp - drapp virágos
9: fehér - szürke
10.: barna - drapp
11.: fekete - szürke
12.: bézs - barna

Vegyes színekben,  
raktárkészletről!



Méretek: külső méret: 230 x 98 cm, fekvőfelület: 200 x 140 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 79 cm, beülő-

mélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 230 × 91 cm, fekvőfelület: 190 × 140 cm, ülőmagasság: 49 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 76 cm

Méretek: külső méret: 220 × 94 cm, fekvőfelület: 190 × 138 cm, ülőmagasság: 49 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 76 cm

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

159.900.-

146.300.-

154.100.-

Cherry
kanapé

Fero
kanapé

Mara
kanapé

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Rendelhető színek:
A.: fekete - szürke
B.: barna - terra
C.: fehér - szürke
D.: barna - barna

Rendelhető színek:
A.: fekete - szürke
B.: barna - bézs
C.: fehér - szürke
D.: bézs - barna

Méretek: külső méret: 220 × 94 cm, fekvőfelület: 190 × 138 cm, ülőmagasság: 49 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 76 cm

Méretek: külső méret: 160 × 87 cm, fekvőfelület: 114 × 197 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 75 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek: külső méret: 195 x 96 cm, fekvőfelület: 148 x 195 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 83 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 72 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

szivacsos, szövet, ágyazható, magas fekhelyes

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes, automata kiemelő mechanika

211.700.-

154.100.-

126.300.-

Rafi
kanapé

Rodriges
kanapé

Remi
kanapé

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - bézs
3.: fekete - szürke
4.: bézs - barna

Rendelhető színek:
E.: szürke
F.: bordó
G.: drapp
H.: barna

Rendelhető színek:
1.: szürke - v. szürke
2.: barna - barna
3.: fekete - s. szürke



Franciaágyak

Méretek: külső méret: 185 × 212 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,  

magasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 164 × 205 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,  

magasság: 80 cm

textilbőr, ágyneműtartós

extra rugós, szövet, ágyneműtartós

115.200.-

124.700.-

Ibiza
franciaágy

Léna
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: barna textilbőr - canterbury fejvég
2.: barna textilbőr - zebrano fejvég
3.: barna textilbőr - san remo fejvég
4.: barna textilbőr - sonoma tölgy fejvég

Rendelhető színek:
1.: szürke - bézs
2.: szürke - barna
3.: szürke - fekete

Méretek: külső méret: 166 × 228 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 38 cm, 

magasság: 90 cm

Méretek: külső méret: 166 × 220 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 38 cm,

magasság: 110 cm

textilbőr szövet

113.300.- 113.300.-

Alfonz
franciaágy

Atlantisz
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: fehér textilbőr
2.: fekete textilbőr

Rendelhető színek:
1.: pezsgő színű tükörbársony
2.: fekete színű tükörbársony

A matrac nem tartozék!

A matrac nem tartozék! A matrac nem tartozék!



Méretek: külső méret: 160 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm, 

magasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 160 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,

magasság: 80 cm

dupla szivacsos, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

88.800.- 79.700.-

Safari
franciaágy

Alfa
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: szürke - fehér minta
2.: szürke - barna minta
3.: szürke - fekete minta

Méretek: külső méret: 160 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,

magasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 160 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm, 

magasság: 80 cm

bonellrugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

90.800.-

87.000.-

Marina
franciaágy

Nílus
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: fehér - világos szürke
2.: fehér - sötét szürke
3.: fekete - világos szürke
4.: fekete - sötét szürke

Méretek: külső méret: 160 × 214 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,

magasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 160 × 215 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság: 43 cm,  

magasság: 80 cm

Méretek: fekvőfelület magasság: 49 cm, magasság: 95 cm, (140cm): külső méret: 155 × 230 cm, fekvőfelület: 140 × 200 cm, 

(160cm): külső méret: 175 × 230 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, (180cm): külső méret: 195 × 230 cm, fekvőfelület: 180 × 200 cm

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

extra rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

extra rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

110.300.-

138.200.-

173.300.-
150.300.-
148.400.-

Adonisz
franciaágy

Carla
franciaágy

Adria
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke-fehér minta
2.: fekete - szürke-barna minta
3.: fekete - szürke-fekete minta

Rendelhető színek:
1.: fehér - világosbarna mintás
2.: fehér - sötétbarna mintás
3.: fekete - világosbarna mintás
4.: fekete - sötétbarna mintás

Rendelhető színek:
1.: világos szürke
2.: lila
3.: barna
4.: sötét szürke

180 cm

160 cm

140 cm



Méretek: külső méret: 166 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság (rugós): 43 cm, 

fekvőfelület magasság (szivacsos): 43cm, magasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 160 × 203 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, fekvőfelület magasság (rugós): 43 cm,

fekvőfelület magasság (duplaszivacsos): 43 cm, fekvőfelület magasság (szivacsos): 38 cm, magasság: 80 cm

dupla szivacsos vagy rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

bonell rugós vagy duplaszivacsos vagy szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

98.000.-

80.900.-

90.900.-

68.100.-

77.600.-

Nova
franciaágy

Franciaágy

Rendelhető színek:
1.: világos szürke
2.: világos barna
3.: sötét szürke

160 cm, bonell rugós

duplaszivacsos

160 cm, 10-es szivaccsal

szivacsos

rugós

Színárnyalat szerint választható!
pl.: zöld, kék, terra

Smart lights
franciaágy

Azúr
franciaágy

Rendelhető színek:
1.: fehér - fekete-fehér mintás szövet
2.: fehér - fekete-arany mintás szövet
3.: fekete - fekete-fehér mintás szövet
4.: fekete - fekete-arany mintás szövet

Méretek: fekvőfelület magasság: 48 cm,magasság: 96 cm, (140cm): külső méret: 160 × 226 cm, fekvőfelület: 140 × 200 cm,

(160cm): külső méret: 180 × 226 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, (180cm): külső méret: 200 × 226 cm, fekvőfelület: 180 × 200 cm

Méretek: fekvőfelület magasság: 49 cm, magasság: 95 cm, (140cm): külső méret: 155 × 230 cm, fekvőfelület: 140 × 200 cm,

(160cm): külső méret: 175 × 230 cm, fekvőfelület: 160 × 200 cm, (180cm): külső méret: 195 × 230 cm, fekvőfelület: 180 × 200 cm

extra rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

extra rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós

177.600.-

169.400.-

160.700.-

159.000.-

180 x 200 cm

180 x 200 cm

160 x 200 cm

140 x 200 cm

140.600.-

142.500.-

140 x 200 cm

160 x 200 cm

Rendelhető színek:
1.: fehér - bézs minta
2.: fehér - barna minta
3.: fehér - fekete minta
4.: fekete - bézs minta
5.: fekete - barna minta
6.: fekete - fekete minta

Fejvég mögött 
rejtett LED-világítás!



Heverők Alfa
heverő

Egyszemélyes
heverő

Méretek: külső méret: 90  x 192 cm, fekvőfelület:  90 x 190 cm, fekvőfelület magasság (rugós): 44 cm,  

fekvőfelület magasság (szivacsos): 36 cm, magasság: 62 cm

Méretek: külső méret: 90  x 192 cm, fekvőfelület:  90 x 190 cm, fekvőfelület magasság (rugós és duplaszivacsos):  

43 cm, fekvőfelület magasság (szivacsos): 37 cm, magasság: 62 cm

bonell rugós vagy szivacsos, szövet, ágyazható, ágynemű tartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

szivacsos vagy bonell rugós vagy dupla szivacsos, szövet, ágyazható, ágynemű tartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

51.300.-

52.200.-

43.700.-

50.100.-41.900.-

rugós

dupla szivacsos

szivacsos

rugósszivacsos

Rendelhető színek:
1.: szürke - fehér
2.: szürke - barna
3.: szörke - fekete

Színárnyalat szerint választható!
pl.: zöld, kék, terra



Méretek: külső méret: 90  x 192 cm, fekvőfelület:  90 x 190 cm, fekvőfelület magasság (rugós): 43 cm,

fekvőfelület magasság (szivacsos): 37cm, magasság: 62 cm

Méretek: külső méret: 92  x 212 cm, fekvőfelület:  87 x 190 cm, fekvőfelület magasság: 45 cm,

magasság: 80 cm

Méretek: külső méret: 90  x 192 cm,  fekvőfelület:  90 x 190 cm, fekvőfelület magasság (rugós): 43 cm,  

fekvőfelület magasság (szivacsos): 37 cm, magasság: 62 cm

bonell rugós vagy szivacsos, szövet - textilbőr kombináció, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

bonell rugós, szövet - textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

bonell rugós vagy szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

53.300.-

75.600.-

56.000.-

49.400.-

49.100.-

Nílus
heverő

Nílus
sarokheverő

Nova
heverő

rugós

rugós

szivacsos

szivacsos

Rendelhető színek:
1.: világos szürke
2.: világos barna
3.: sötét szürke

Méretek: külső méret: 112  x 225 cm, fekvőfelület:  105 x 202 cm, fekvőfelület magasság: 45 cm,

magasság: 85 cm

Méretek: külső méret: 110  x 225 cm, fekvőfelület:  105 x 198 cm, fekvőfelület magasság: 46 cm,

magasság: 75 cm

Méretek: külső méret: 112  x 216 cm, fekvőfelület:  105 x 200 cm, fekvőfelület magasság: 45 cm,

magasság: 75 cm

extra rugós, szövet-textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

extra rugós, szövet-textilbőr kombinált, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben kérhető

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, jobbos-balos kivitelben rendelhető!

136.200.-

122.900.-

122.400.-

Safari
heverő

Afrika
heverő

Ariel
heverő

Rendelhető színek:
1.: világos barna - néger barna
2.: szürke - fekete
3.: világos barna  - csoki barna
4.: világos barna - közép barna



Méretek (fotel): külső méret: 92 × 85 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 54 cm,  

háttámlamagasság: 84 cm

Méretek (fotel): külső méret: 65 × 81 cm, háttámlamagasság: 104 cm, ülőmagasság: 43 cm,

beülőmélység: 60 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 220 × 85 cm, fekvőfelület: 180 × 120 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 54 cm, háttámlamagasság: 84 cm

Méretek (kanapé): külső méret: 200 × 94 cm, háttámlamagasság: 94 cm, fekvőfelület: 125 × 200 cm, 

ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 60 cm

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

bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

207.800.-

202.100.-

Hanka
garnitúra

Robert
garnitúra

3+1+1 garnitúra

51.200.-102.200.-
fotel3-as kanapé

Rendelhető színek:
1.: világosbarna - bézs
2.: sötétbarna -bézs
3.: sötétszürke - világos szürke
4.: fekete - piros
5.: piros - bézs
6.: keki - bézs
15: barna - bézs
17.: terra - bézs

3+1+1 garnitúra

Rendelhető színek:
1.: bézs - cappuccino drapp
2.: barna - barna
3.: fekete - barna



Méretek (fotel): külső méret: 100 × 90 cm, háttámlamagasság: 95 cm, ülőmagasság: 43 cm, 

beülőmélység: 52 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 145 × 90 cm, fekvőfelület: 96 × 186 cm, háttámlamagasság: 95 cm,  

ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 52 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 185 × 90 cm, fekvőfelület: 136 × 180 cm, háttámlamagasság: 95 cm,  

ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 52 cm

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartó

169.400.-
164.600.-

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

147.500.- 128.100.- 69.300.-
3-as kanapé 2-es kanapé fotel

Alíz
garnitúra

Méretek (fotel): külső méret: 80 × 77 cm, ülő magasság: 46 cm, beülő mélység: 59 cm,

háttámlamagasság: 96 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 223 × 102 cm, fekvőfelület: 130 × 192 cm, ülőmagasság: 46 cm,  

beülőmélység: 59 cm, háttámlamagasság: 100 cm

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartó, magas fekhelyes

258.000.-

Tobi
garnitúra

3+1+1 garnitúra

Rendelhető színek:
1.: zöld
2.: sötét barna
3.: bordó
4.: világos barna

Vegyes színekben, 
raktárkészletről!

Méretek (fotel): külső méret: 102 × 100 cm, ülőmagasság: 47 cm, beülőmélység: 54 cm,

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (fotel): külső méret: 95 × 90 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 57 cm, 

háttámlamagasság: 95 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 150 × 100 cm, ülőmagasság: 47 cm, beülőmélység: 54 cm,  

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 146 × 90 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 57 cm,  

háttámlamagasság: 95 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 185 × 100 cm, fekvőfelület: 140 × 180 cm, ülőmagasság: 47 cm,  

beülőmélység: 54 cm, háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 190 × 90 cm, fekvőfelület: 190 × 140 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 57 cm, háttámlamagasság: 95 cm

bonell rugós, szövet vagy textilbőr, ágyazható, ágyneműtartó

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartó

283.400.-

264.500.-

258.900.-

255.000.-

3+2+1 garnitúra

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

136.200.-

170.000.-

100.200.-

98.400.-

79.500.-

83.600.-

3-as kanapé

3-as kanapé

2-es kanapé

2-es kanapé

fotel

fotel

Evelin
garnitúra

Filip
garnitúra

Rendelhető színek:
A.: homok
B.: világos szürke
C.: sötét szürke

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: bordó
3.: barna

Rendelhető színek:
1.: fanni terra
2.: fanni zöld
3.: fanni barna



Méretek (fotel): külső méret: 92 × 97 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 50 cm,  

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (fotel): külső méret: 86 × 90 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 56 cm,

háttámlamagasság: 82 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 137 × 97 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 50 cm, 

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 150 × 90 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység: 56 cm,  

háttámlamagasság: 82 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 197 × 97 cm, fekvőfelület: 190 × 150 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység: 50 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 180 × 90 cm, fekvőfelület: 182 × 140 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység: 56 cm, háttámlamagasság: 82 cm

szivacsos, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

szivacsos, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

255.000.-

251.400.-

251.400.-

247.700.-

3+2+1 garnitúra

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

131.000.-

132.300.-

91.500.-

94.500.-

71.100.-

71.100.-

3-as kanapé

3-as kanapé

2-es kanapé

2-es kanapé

fotel

fotel

Kenzo
garnitúra

Oregon
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: bordó
3.: barna
4.: fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs - cseresznye fabetét
2.: bordó - mahagóni fabetét
3.: barna - pácolt tölgy fabetét
4.: fekete - pácolt tölgy fabetét

Méretek (fotel): külső méret: 95 × 95 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 53 cm,

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (fotel): külső méret: 95 × 100 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 52 cm,

háttámlamagasság: 95 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 155 × 95 cm, ülőmagasság: 43 cm, beülőmélység: 53 cm,

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 154 × 100 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 52 cm,

háttámlamagasság: 95 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 180 × 95 cm, fekvőfelület: 190 × 136 cm, ülőmagasság: 43 cm,  

beülőmélység: 53 cm, háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 175 × 100 cm, fekvőfelület: 140 × 180 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 52 cm, háttámlamagasság: 95 cm

szivacsos, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

227.300.-

230.900.-

222.300.-

226.100.-

3+2+1 garnitúra

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

153.900.-

153.900.-

107.900.-

107.900.-

71.300.-

71.300.-

3-as kanapé

3-as kanapé

2-es kanapé

2-es kanapé

fotel

fotel

President
garnitúra

Paula
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: bordó

Rendelhető színek:
1.: szürke - fehér
2.: szürke - barna
3.: szürke - fekete



Méretek (fotel): külső méret: 95 × 95 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 60 cm,

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (fotel): külső méret: 100 × 90 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 50 cm

háttámlamagasság: 96 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 152 × 95 cm, ülőmagasság: 42 cm, beülőmélység: 60 cm, 

háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 150 × 90 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 50 cm,

háttámlamagasság: 96 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 185 × 95 cm, fekvőfelület: 180 × 140 cm, ülőmagasság: 42 cm,  

beülőmélység: 60 cm, háttámlamagasság: 100 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 190 × 90 cm, fekvőfelület: 190 × 140 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 50 cm, háttámlamagasság: 96 cm

(3-as kanapé): bonell rugós, (2-es kanapé és fotel): hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

bonell rugós, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

283.400.-

279.800.-

276.000.-

71.900.-

3+2+1 garnitúra

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

fotel

156.200.- 110.000.- 81.500.-
3-as kanapé 2-es kanapé fotel

Veronika
garnitúra

Vertigo
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: fekete

Méretek (fotel): külső méret: 110 × 95 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 50 cm,

háttámlamagasság: 110 cm

Méretek (fotel): külső méret: 98 × 92 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, 

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 160 × 95 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 50 cm,

háttámlamagasság: 110 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 164 × 92 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 215 × 95 cm, fekvőfelület: 190 × 160 cm, ülőmagasság: 46 cm,  

beülőmélység: 50 cm, háttámlamagasság: 110 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 221 × 98  cm, fekvőfelület: 200 x 140 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 90 cm

(3-as kanapé):bonell rugós, (2-es kanapé):hullámrugós, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

351.500.-

329.900.-

340.100.-

159.900.-

3+2+1 garnitúra

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

3-as kanapé

181.400.-

115.400.-

119.100.-

77.400.-

79.500.-

49.400.-

3-as kanapé

2-es kanapé

2-es kanapé

fotel

fotel

puff

Grande
garnitúra

Beniamin
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: bordó 
3.: barna

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: zöld
4.: türkizkék
5.: világos barna
6.: sötét szürke
7.: sötét barna

A puff méretei a 
Beniamin sarokülő 

adatai mellett
 a 15. oldalon olvashatóak!



Méretek (karfa nélküli fotel): külső méret: 75 × 66 cm, ülőmagasság: 48 cm,

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (karfás fotel): külső méret: 98 × 92 cm, ülőmagasság: 48 cm,

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (puff): külső méret: 75 × 66 cm, ülőmagasság: 48 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 164 x 92 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 79 cm,  

beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 230 x 98 cm, fekvőfelület: 200 x 140 cm, ülőmagasság: 45 cm,  

beülőmélység: 79 cm, beülőmélység (párnával): 60 cm, háttámlamagasság: 90 cm

hullámrugós, szövet, 3-as kanapé ágyazható, ágyneműtartós, 2-es kanapé fixes, magas fekhelyes

329.900.-
159.900.-

115.400.-

69.200.- 77.400.- 49.400.-

3+2+1 garnitúra

3-as kanapé

2-es kanapé

karfa nélküli fotel karfás fotel puff

Cherry
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: szürke
2.: bézs
3.: világos barna
4.: türkizkék
5.: sötét szürke
6.: sötét barna

Méretek (fotel): külső méret: 94 × 91 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (2-es kanapé fix): külső méret: 154 × 91 × cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm, (ágyazható): külső méret: 164 × 91 × cm, fekvőfelület: 114 x 197 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 230 × 91  cm, fekvőfelület: 190 × 140 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

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

292.700.-

284.900.-
3+1+1 garnitúra

157.800.-146.300.- 105.900.- 80.900.-
2-es kanapé (ágyazható)3-as kanapé 2-es kanapé (fix) fotel

Fero
garnitúra

Nevada
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: fehér - fekete
2.: fekete - szürke
3.: vanília - barna
4.: piros - fekete

Rendelhető színek:
1.: bézs
2.: barna
3.: fekete

Méretek (fotel): külső méret: 103 × 93 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 56 cm,

háttámlamagasság: 80 cm

Méretek (2-es kanapé): külső méret: 145 × 93 cm, ülőmagasság: 46 cm, beülőmélység: 56 cm,  

háttámlamagasság: 80 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 200 × 93 cm, fekvőfelület: 185 × 150 cm, ülőmagasság: 46 cm,  

beülőmélység: 56 cm, háttámlamagasság: 80 cm

szivacsos, textilbőr, ágyazható, ágyneműtartós

264.500.-
260.900.-

3+2+1 garnitúra

3+1+1 garnitúra

124.700.-

95.700.-79.200.-

3-as kanapé

2-es kanapéfotel

3+2+1 garnitúra
(2-es elem fix)



Méretek (fotel): külső méret: 84 × 94 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (2-es kanapé, fix): külső méret: 145 × 94 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 220 × 94 cm, fekvőfelület: 190 × 138 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

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

Mara
garnitúra

Aba
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: fekete - szürke
2.: barna - terra
3.: fehér - szürke
4.: barna - barna

327.200.-

154.100.-

86.600.-105.900.-157.800.-
3-as kanapé

fotel

3+2+1 garnitúra
(2-es elem fix)

2-es kanapé (rugós)
(fixes)

2-es kanapé (szivacsos)
(ágyazható)

Méretek (2-es kanapé, ágyazható): külső méret: 156 × 98 cm, fekvőfelület: 114 × 197 cm, ülőmagasság: 44 cm,

beülőmélység: 75 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (fotel): külső méret: 84 × 94 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (2-es kanapé, ágyazható): külső méret: 156 × 94 cm, fekvőfelület: 114 × 197 cm, ülőmagasság: 44 cm,

beülőmélység: 75 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (2-es kanapé, fix): külső méret: 145 × 94 cm, ülőmagasság: 44 cm, beülőmélység (párnával): 55 cm,  

beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (fotel): külső méret: 65 × 73 cm, ülőmagasság: 40 cm, háttámlamagasság: 102 cmMéretek (fotel): külső méret: 65 × 75 cm, ülőmagasság: 40 cm, háttámlamagasság: 105 cm

Méretek (puff): külső méret: 40 × 40 cm, ülőmagasság: 38 cm

Méretek (3-as kanapé): külső méret: 220 × 94 cm, fekvőfelület: 190 × 138 cm, ülőmagasság: 44 cm,  

beülőmélység (párnával): 55 cm, beülőmélység: 75 cm, háttámlamagasság: 74 cm

Méretek (kanapé): külső méret: 190 × 95 cm, fekvőfelület: 190 x 120 cm, ülőmagasság: 40 cm, beülőmélység: 55 cm, 

háttámlamagasság: 90 cm

Méretek (kanapé): külső méret: 205 × 100 cm, fekvőfelület: 205 x 130 cm, ülőmagasság: 45 cm, beülőmélység: 55 cm, 

háttámlamagasság: 95 cm

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

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

Rafi
garnitúra

Megan
garnitúra

Rendelhető színek:
1.: fehér - szürke
2.: barna - bézs
3.: fekete - szürke
4.: bézs - barna

Rendelhető színek:
1.: szürke drapp
2.: barna - drapp

Rendelhető színek:
1.: világosbarna
2.: világosszürke
3.: középszürke
4.: zöldes szürke
5.: drapp

460.200.-

211.700.-

74.900.-122.900.-

160.500.-209.900.-

133.100.-

44.900.-44.900.-
9.900.-

165.600.-173.100.-

3+2+1 garnitúra
(2-es elem fix)

3-as kanapé

kanapékanapé

3+1+1 garnitúra3+1+1 garnitúra

fotel

fotelfotel

puff

2-es kanapé (rugós)
(fixes)

2-es kanapé (szivacsos)
(ágyazható)

Kattanós vasalattal fekhellyé alakítható!
Az elemek külön is rendelhetőek. 

Kattanós vasalattal fekhellyé alakítható!

hullám rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes



Kiegészítők

Méretek: külső méret: 130 × 69 cm, fekvőfelület: 180 × 120 cm, ülő magasság: 33 cm, beülőmélység: 40 cm,  

háttámlamagasság: 55 cm

Méretek: külső méret: 155 × 70 cm, fekvőfelület: 150 × 60 cm, ülő magasság: 33 cm,  

háttámlamagasság: 46 cm

szivacsos, szövet, ágyazható

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartó

60.500.-

51.200.-

Dóra
gyerekkanapé

Sofi
gyerekkanapé

Rendelhető színek:
1.: rózsaszín
2.: piros
3.: kék

Rendelhető színek:
1.: rózsaszín
2.: piros
3.: kék

Méretek: külső méret: 130 × 65 cm, fekvőfelület: 180 × 120 cm, ülő magasság: 33 cm,  

beülőmélység: 60 cm, beülőmélység párnával: 40 cm, háttámlamagasság: 55 cm

Méretek: külső méret: 80 × 100 cm, fekvőfelület: 80 × 190 cm, fekvőfelület magasság: 36 cm,

magasság: 60 cm

szivacsos, szövet, ágyazható szivacsos, szövet, ágyazható, ágynemű tartós, magas fekhelyes

43.700.- 33.300.-

Ágyazható
gyerekkanapé

Fotelágy

Színárnyalat szerint választható!
(pl.: kék, sárga, rózsaszín)

Színárnyalat szerint választható!
(pl.: bézs, terra, barna)



Méretek: külső méret: 155 × 70 cm, fekvőfelület: 150 × 60 cm, ülő magasság: 30 cm,

háttámlamagasság: 46 cm

Méretek: külső méret: 205 × 84 cm, fekvőfelület: 160 × 70 cm, ülő magasság: 32 cm, beülőmélység: 60 cm

beülőmélység párnával: 40 cm, háttámlamagasság: 66 cm

Méretek: külső méret: 65 × 65 cm, magasság: 105 cm

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

szivacsos, szövet, ágyazható, ágyneműtartós

szivacsos, szövet

37.500.-

75.600.-

37.700.-

Zénó
gyerekkanapé

Relax
szivacsos fotel

Rendelhető színek:
1.: piros
2.: kék

Csak színpárban rendelhető!
(A kép csak ilusztráció)

Színárnyalat szerint választható!

Színárnyalat szerint választható!
pl.: kék, sárga, rózsaszín

Méretek: külső méret: 173 × 63 cm, magasság: 84 cm, ülömagasság: 36 cm
Méretek: külső méret: 100 × 91 cm, fekvőfelület: 190 × 80 cm, ülömagasság: 40 cm,

beülőmélység: 55 cm, háttamlamagasság: 85 cm

Méretek: paplán méretek: 135 x 200 cm, 160 x 200 cm, 220 x 200cm 

párna méret: 70 x 90 cm

hullám rugós, szövet-textilbőr kombinált bonell rugós, szövet, ágyazható, ágyneműtartós, magas fekhelyes

varrás: mikrofázisú, kitöltés: szilikon-poliészter szál

69.300.- 91.500.-

17.300.-
8.700.-
8.700.-

Rendelhető színek:
1.: fehér-szürke
2.: barna - barna
3.: fekete - szürke

Rendelhető színek:
1.: szürke – fekete
2.: türkiz – szürke
3.: szürke – zöld
4.: szürke - rózsaszín
5.: világosbarna - bézs

220 x 200 cm, 2db 70 x 90 párna

160 x 200 cm, 70 x 90 párna

135 x 200 cm, 70 x 90 párna

Lenor
pihenőágy

Felline
antiallergén ágynemű

Borneo
fotelágy


