
 

Avignon

Modell leírás:

Vázszerkezet: Tömör fa és egyéb fa alkatrészek ragasztással és köldökcsapos eljárással rögzítve.

Ülésszerkezet: hullámrugós tartószerelés, hab, vatta.

Támlaszerkezet: gumiheveder, PUR-hab,vatta  

Kontraszttűzés: A garnitúra kontraszttűzéssel is rendelhető beige vagy barna tűzéssel. (Kérjük rendeléskor megadni.)

Alapból a bevonóhoz hasonló színű a tűzés.

Színkombináció: garnitúra bevonókombinációval NEM rendelhető

Láb: 12 cm magasak

aluláb (stantard) krómszínű műanyag fényes króm fekete króm

Faláb

Bükk faláb variációk fekete wenge nuss hell natúr ezüst

tölgy bianco olajos tölgy kernbuche

Faláb felár ellenében

kernbuche olajos tölgy tölgy bianco

Ha a rendelésben nincs megadva, akkor alulábbal kerül leszállításra.

A kar nélküli elemek vagy egy karos elemek csak összekötő elemként funkciónálnak. Külön nem rendelhető!

A méret adatok cm-ben vannak megadva, elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges. 

A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Funkciók

Állítható karfa Manuális állítható fejtámla

felár ellenében karfás 

elemeknél választható

Motoros TV funkció (MINDEN ÜLÉSEGYSÉGBEN). CSAK MOTOROS FUNKCIÓVAL rendelhető, MANUÁLIS FUNKCIÓRA NINCS LEHETŐSÉG.

felár ellenében a következő típusoknál választható:

3 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar

2,5 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar, kar nélkül

2 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar

fotel két kar, bal kar, jobb kar, kar nélkül

Érintőgombos működés, érintőgomb az ülés oldalán

Kizárólag nagy sarokelemhez, normál sarokelemhez, lábtartós fotel bal/ jobb kar TV funkciós elemhez

vagy ottomán balos/ jobbos TV funkciós elemhez rendelhető.

Motoros TV funkcióval rendelkező típusok szállítása 2 colliban történik.

Előrehúzható ülés, motoros
felár ellenében a következő típusoknál választható:

2,5 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar

2 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar 

rekamié bal kar, jobb kar

Érintőgombos működés, érintőgomb az ülés oldalán

Nem csatlakoztatható kis sarokelemhez, lábtartós fotel bal/ jobb kar elemhez 

vagy ottomán balos/ jobbos elemhez.

Sarokágy Flexiágy, térkitöltővel

felár ellenében a következő típusoknál választható: felár ellenében a következő típusoknál választható:

3 üléses kanapé bal kar, jobb kar 2,5 üléses kanapé bal kar, jobb kar

2,5 üléses bal kar, jobb kar, kar nélkül

Szövetpótlóval vagy bevont pótlappal - megrendelés esetén kérjük megadni. Szövetpótlóval vagy bevont pótlappal - megrendelés esetén kérjük megadni.

Csak kis sarokelemhez, lábtartós fotel bal/ jobb kar elemhez Csak nagy sarokelemhez csatlakoztatható.

vagy ottomán balos/ jobbos elemhez csatlakoztatható.

Ágyneműtartó fiók

Felnyíló ágyneműtartó Lehajtható asztal

felár ellenében a következő típusoknál választható:

felár ellenében a következő típusoknál választható: 2,5 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar, felár ellenében a következő típusnál választható:

lábtartós fotel bal/ jobb kar 2 üléses kanapé két kar, bal kar, jobb kar, fotel kar nélkül 69 

lábtartós fotel bal/ jobb kar TV-funkciós fotel bal kar, jobb kar, kar nélkül Faszínű asztallap következő színekben:

2 üléses ottomán 61/69 balos/ jobbos  natúr, wenge, fekete, 

ottomán balos/ jobbos olajos tölgy

ottomán balos/ jobbos TV-funkció Csak manuális fejtámlafunkciós elemnél rendelhető.

Dugalj USB csatlakozóval

felár ellenében 

CSAK A FOTEL KAR NÉLKÜL ELEMNÉL (1010) VÁLASZTHATÓ Kar nélküli elemek

lezáró részéként

Csak lehajtható asztallal együtt rendelhető. rendelhető.

Különböző funkciók jellegéből fakadóan az egyes elemek üléskeménysége eltérhet, 

 az ebből adadó üléskeménység eltérés nem képezheti reklamáció alapját.

A méret adatok cm-ben vannak megadva, elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges. 

A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union

Avignon

Lezáró elem balos/jobbos

Alapból háttámlával rendelkező elemeknél manuális 

fejtámla funkcióval készül

Motoros állítható fejtámla

felár ellenében háttámlával rendelkező elemeknél 

választható

Csak motoros TV funkcióval rendelkező elemnél 

rendelhető. (Érintőgombos működés, érintőgomb az 

ülés oldalán.)
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Avignon

A bútor elem neve

fotel bal kar -fotel 

kar nélkül - 

sarokelem nagy - 

2 üléses ottomán 

jobbos 61 cm 

széles 

fotel jobb kar - 

fotel kar nélkül - 

sarokelem nagy - 

2 üléses ottomán 

balos 61 cm 

széles

térbenálló rekamié 

balos/jobbos  

6631/6333

2 üléses kanapé 

két kar -                    

2,5 üléses kanapé 

két kar

fotel két kar  -        2 

üléses kanapé két 

kar -                    2,5 

üléses kanapé két 

kar

2 üléses kanapé 

bal kar - sarokelem 

kicsi - 2,5 üléses 

kanapé kar nélkül - 

lábtartós fotel jobb 

kar

Típuskód 582 583 6631/6633 581 584 701

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 276 x 81 x 234 276 x 81 x 234 209 x 81 x 98
172 x 81 x 98             

187 x 81 x 98

109 x 81 x 98             

172 x 81 x 98             

187 x 81 x 98

243 x 331 x 168

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 52 52 52 52 52

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 46 46

Karfa funkció felár (/db)

Motoros TV-funkció felár ** (/db)

Előrehúzható ülés, motoros - -

Ágyneműtartó fiók felár (2 üléses ottomános elembe) -

Motoros fejtámla funkció felár * (/db) -

Faláb felár

* Motoros fejtámasz csak motoros TV funkcióval együtt rendelhető.

A méret adatok cm-ben vannak megadva, elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges. 

A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union

Választható funkciók és azok felárai a további 

lapokon láthatók.
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Avignon

A bútor elem neve

fotel kar nélkül trapéz  asztal fotel két kar fotel bal kar fotel jobb kar
2 üléses kanapé 

két kar

Típuskód 1010 1012 1011 1013 2022

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 69 x 81 x 98 51 x 50 x 93 109 x 81 x 98 96 x 81 x 98 96 x 81 x 98 172 x 81 x 98

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 - 52 52 52 52

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 - 46 46 46 46

Karfa funkció felár - -

Motoros fejtámla funkció felár * -

Ágyneműtartó fiók felár - -

Motoros TV-funkció felár ** -

Lehajtható asztal felár *** - - -

Dugalj + USB csatlakozó felár **** - - - -

Faláb felár -

* Motoros fejtámasz csak motoros TV funkcióval együtt rendelhető.

** Motoros funkcióval együtt ágyneműtartó fiók nem rendelhető.

*** Lehajtható asztal funkció motoros TV funkcióval együtt nem rendelhető.

**** Dugalj+USB csak lehajtható asztal funkcióval együtt rendelhető.

A méret adatok cm-ben vannak megadva, elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Avignon

A bútor elem neve

2 üléses kanapé 

bal kar

2 üléses kanapé 

jobb kar

2,5 üléses kanapé 

kar nélkül ***

2,5 üléses kanapé 

bal kar

2,5 üléses kanapé 

jobb kar
2,5 kanapé két kar

Típuskód 2021 2023 2520 *** 2521 2523 2522

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok)
146 x 81 x 98 146 x 81 x 98 135 x 81 x 98 161 x 81 x 98 161 x 81 x 98 187 x 81 x 98

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 52 52 52 52 52

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 46 46

Karfa funkció felár -

Motoros fejtámla funkció felár *

Ágyneműtartó fiók felár

Motoros TV-funkció felár **

Előrehúzható ülés, motoros -

Sarokágy felár - - -

Sarokágy felár saját szövet bevonóval - - -

Sarokágy felár saját bőr bevonóval - - -

Flexiágy, térkitöltővel **** - - -

Flexiágy, térkitöltővel szövet bevonóval **** - - -

Flexiágy, térkitöltővel bőr bevonóval **** - - -

Faláb felár -

* Motoros fejtámasz csak motoros TV funkcióval együtt rendelhető.

** Motoros funkcióval együtt ágyneműtartó fiók nem rendelhető.

*** Motoros funkcióval együtt sarokágy/flexiágy nem rendelhető.

**** Csak nagy sarokelemhez csatlakoztatható.

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

*** láb nélküli elem, CSAK sarokelemmel vagy lábtartós fotellel vagy sarokottománnal kapcsolható össze. Egyedi megrendelés esetén  előzetes egyeztetés szükséges az üzletben.

A méret adatok cm-ben vannak megadva, elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges. 

A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Avignon

A bútor elem neve

3 üléses kanapé 

bal kar

3 üléses kanapé 

jobb kar

3 üléses kanapé 

két kar
sarokelem kicsi sarokelem normál sarokelem nagy

Típuskód 3031 3033 3032 4010 4010 4010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok)
203 x 81 x 97 203 x 81 x 97 ca. 229 x 81 x 97 97 x 81 x 97 100 x 81 x 100 111 x 81 x 111

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 52 52 70 70 70

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 46 46

* Motoros fejtámasz csak motoros TV funkcióval együtt rendelhető.

** Motoros funkcióval együtt sarokágy/flexiágy nem rendelhető.

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Avignon

A bútor elem neve

2 üléses ottomán 

balos

2 üléses ottomán 

balos

2 üléses ottomán 

jobbos

2 üléses ottomán 

jobbos

térbenálló 

rekamié balos

térbenálló 

rekamié jobbos

61 cm 

ülésszélesség

69 cm 

ülésszélesség

61 cm 

ülésszélesség

69 cm 

ülésszélesség

Típuskód 6021 6021 6023 6023 6631 6633

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok)
123 x 81 x 98 131 x 81 x 98 123 x 81 x 98 131 x 81 x 98 209 x 81 x 98 209 x 81 x 98

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 52 52 52 52 52

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 46 46

Karfa funkció felár - - - -

Előrehúzható ülés, motoros - - - -

Ágyneműtartó fiók felár - -

Faláb felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Avignon

A bútor elem neve

lábtartós fotel bal 

kar

lábtartós fotel 

jobb kar

lábtartós fotel bal 

kar (előrehúzható 

üléssel vagy a 

motoros TV 

funkcióval 

rendelkező elem 

mellé választható)

lábtartós fotel jobb 

kar (előrehúzható 

üléssel vagy a 

motoros TV 

funkcióval 

rendelkező elem 

mellé választható)

ülőke ülőke

Típuskód 1311 1313 1311 1313 5010 5010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok)
99 x 81 x 168 99 x 81 x 168 99 x 81 x 168 99 x 81 x 168 65 x 46 x 65 120 x 46 x 65

Ülésmélység cm (cca.adatok) 122 122 122 122 - -

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 46 46

Karfa funkció felár - -

Felnyíló ágyneműtartó felár - -

Tároló felár - - - -

Faláb felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Avignon

A bútor elem neve

sarokottomán 

balos

sarokottomán 

jobbos

sarokottomán balos 

(előrehúzható üléssel 

vagy a motoros TV 

funkcióval 

rendelkező elem 

mellé választható)

sarokottomán jobbos 

(előrehúzható üléssel 

vagy a motoros TV 

funkcióval rendelkező 

elem mellé választható)

lezáró elem balos
lezáró elem 

jobbos

Típuskód 6531 6533 6531 6533 8000 8000

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok)
98 x 81 x 223 98 x 81 x 223 98 x 81 x 223 98 x 81 x 223 3 x 64 x 86 3 x 64 x 86

Ülésmélység cm (cca.adatok) 52 52 52 52 - -

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 46 46 46 46 - -

Tároló felár - -

Faláb felár - -

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenntartjuk.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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