
Gyári átadási nettó ár Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig.
HU0 Szállítási határidő a szerződés szerint.

Armano

Modell leírás: Modern sarokgarnitúra támlafunkcióval, sarokággyal és ágyneműtartóval.
Vázszerkezet: tömör fa, rétegelt falemez
Ülésszerkezet: hullámrugó filcborítással, PUR-hab, vatta
Támlaszerkezet: PUR-hab vattaborítással, minden elem bevont hátfalú.
Láb: fém fekvő hengerlábak, fémszínű műanyag lábak sarokban, támasztólábak fekete műanyag

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Garnitúra összeállítás

A bútorelem neve lábtartós fotel jobb kar + 
3 üléses kanapé bal kar

lábtartós fotel bal kar + 3 
üléses kanapé jobb kar

lábtartós fotel jobb kar + 
3 üléses kanapé kar 

nélkül + 3 üléses 
sarokkanapé bal kar

lábtartós fotel bal kar + 3 
üléses kanapé kar nélkül+ 

3 üléses sarokkanapé 
jobb kar

3 üléses kanapé jobb kar 
+ 3 üléses sarokkanapé 

bal kar

3 üléses kanapé bal kar + 
3 üléses sarokkanapé 

jobb kar

Méretek/típuskód

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) ca. 277 x 80-92 x 165ca. 277 x 80-92 x 165 333 x 80-92 x 193 333 x 80-92 x 193 263 x 80-92 x 193 263 x 80-92 x 193

Ülésmélység cm 58 58 58 58 58 58
Ülésmagasság cm 45 45 45 45 45 45

Sarokágy felár
Sarokágy felár saját szövet bevonóval 
bevont 
Sarokágy felár saját bőr bevonóval 
bevont 
Ágyneműtartófelár (lábtartós fotel) - -

*B szövetkategóriára semmilyen kedvezmény nem vehető igénybe.

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja a drágább bevonókategória.
Bevonó kombináció esetén csak egyféle megosztással rendelhető:
üléspárna + támlapárna+karpárna: szövet 1, kar alja + korpusz: szövet 2 (lásd fotó)

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
Rendkívüli, rajtunk kivülálló okok miatt bekövetkező költségnövekedés esetén a Kanizsa Trend Kft. árváltozás jogát fenntartja.

Készítette: Horváth Zsuzsanna

Made in EU Dátum: 2021.12.16.

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen Árszerződés  szám:

nach den Standards der Europäischen Union
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7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A bútorelem neve
lábtartós fotel bal kar + 

3 üléses kanapé kar 
nélkül+ lábtartós fotel 

jobb kar

3 üléses sarokkanapé 
jobbos + 3 üléses 

kanapé kar nélkül + 3 
üléses sarokkanapé 

balos

2 üléses kanapé két 
kar

3 üléses kanapé két 
kar ülőke díszpárna díszpárna

Méretek/típuskód 2022 3032 5010 7500/1 7500/2

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 355 x 80-92 x 165 ca. 343 x 80-92 x 
193 ca.180 x 80-92 x 95 ca. 200 x 80-92 x 95 100 x 43 x 67 40 x 40 45 x 45

Ülésmélység cm 58 58 58 58
Ülésmagasság cm 45 45 45 45 43

Sarokágy felár - - - - -
Sarokágy felár saját szövet bevonóval 
bevont - - - - -

Sarokágy felár saját bőr bevonóval 
bevont - - - - -

Ágyneműtartófelár (lábtartós fotel) - - - - - -

*B szövetkategóriára semmilyen kedvezmény nem vehető igénybe.

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja a drágább bevonókategória.

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.
Rendkívüli, rajtunk kivülálló okok miatt bekövetkező költségnövekedés esetén a Kanizsa Trend Kft. árváltozás jogát fenntartja.

Készítette: Horváth Zsuzsanna

Made in EU Dátum: 2021.12.16.

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen Árszerződés  szám:

nach den Standards der Europäischen Union
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