
  

Madison Plus

Modell leírás:

Vázszerkezet: tömör fa és egyéb fa anyag

Ülésszerkezet:
hullámrugó, bonell rugó, filc-és vatta borítás

Támlaszerkezet: rugalmas gumiheveder, PUR-hab, vatta borítás, minden típus bevont hátfalú

Láb:
alapból műanyag   (króm színű) vagy bükk színű fa láb,  

felár ellenében tölgy színű fa láb vagy fém láb választható

Színkombináció: a garnitúra bevonókombinációval rendelhető, 

szövet1: üléspárna, támlapárna szövet2: kar, korpusz

Tűzés: Csak beige színű dísztűzéssel (keresztvarrással) készül.

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

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

modern sarokgarnitúra, választható ágyfunkcióval, relaxfunkcióval, ágyneműtartóval, manuális vagy 

motoros előrehúzható ülésfunkcióval
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Madison Plus

A bútor elem neve fotel két karral fotel kar nélkül fotel bal kar fotel jobb kar sarokelem trapézsarok*

Méretek/típuskód 1012/1 1010/1 1011/1 1013/1 4010 4010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 104 x 88 x 90 58 x 88 x 90 77 x 88 x 90 77 x 88 x 90 85 x 88 x 85 88 x 88 x 88

Ülésmélység cm 54 54 54 54 54 54

Ülésmagasság cm 46 46 46 46 46 46

Relaxfunkció felár - - - -

Faláb felár  -

Fém láb felár -

A bútor elem neve
2 üléses kanapé két 

karral

2 üléses kanapé 

bal karral

2 üléses kanapé 

jobb karral

2,5 üléses kanapé 

kar nélkül

2,5 üléses kanapé 

bal karral

2,5 üléses kanapé 

jobb karral

Méretek/típuskód 2022 2021 2023 2520 2521 2523

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 156 x 88 x 90 135 x 88 x 90 135 x 88 x 90 133 x 88 x 91 158 x 88 x 90 158 x 88 x 90

Ülésmélység cm 54 54 54 54 54 54

Ülésmagasság cm 46 46 46 46 46 46

Fekvőfelület cm ca. 133 x 120 133 x 120 133 x 120

Sarokágy felár - - -

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont - - -

Fiókos ágyneműtartó felár - - - -

Előrehúzható ülés, manuális, ágyneműtartóval ** - - -

Előrehúzható ülés, motoros ** -

Faláb felár -

Fém láb felár -

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja a drágább bevonókategória.

* Trapézsarok mellé sarokággyal rendelkező elem nem tehető.

** Csak trapézsarokkal rendelhetők ezzel a funkcióval ellátott típusok.

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

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union
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Madison Plus

A bútor elem neve
3 üléses kanapé 

két karral

3 üléses kanapé 

kar nélkül

3 üléses kanapé bal 

karral

3 üléses kanapé 

jobb karral
szalagos fejtámasz szegletes fejtámasz

Méretek/típuskód 3032 3030 3031 3033 7300/2 7300/1

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 189 x 88 x 90 143 x 88 x 90 165 x 88 x 90 165 x 88 x 90 52 x 22 50 x 25

Ülésmélység cm 54 54 54 54 - -

Ülésmagasság cm 46 46 46 46 - -

Fekvőfelület cm ca. - 138 x 120 138 x 120 138 x 120 - -

Sarokágy felár -

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont -

Előrehúzható ülés, manuális, ágyneműtartóval ** -

Előrehúzható ülés, motoros ** -

Faláb felár -

Fém láb felár -

A bútor elem neve
2 üléses ottomán 

balos

2 üléses ottomán 

jobbos

3 üléses ottomán 

balos

3 üléses ottomán 

balos

1,5 üléses ottomán 

balos

1,5 üléses ottomán 

jobbos

Méretek/típuskód 6021 6023 6031 6033 6321 6323

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 90 x 88 x 132 90 x 88 x 132 90 x 88 x 173 90 x 88 x 173 90 x 88 x 153 90 x 88 x 153

Ülésmélység cm 54 54 54 54 54 54

Ülésmagasság cm 46 46 46 46 46 46

Fiókos ágyneműtartó felár - - - -

Tároló felár - -

Faláb felár 

Fém láb felár  

** Csak trapézsarokkal rendelhetők ezzel a funkcióval ellátott típusok.

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

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union
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Madison Plus

A bútor elem neve sarokkanapé balos sarokkanapé jobbos

sarokkanapé bal karral 

(előrehuzható üléssel 

rendelkező elem mellé 

választható)

sarokkanapé jobb karral 

(előrehuzható üléssel 

rendelkező elem mellé 

választható)

Méretek/típuskód 3331/1 3333/1 3331/2 3333/2

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 91 x 88 x 207 91 x 88 x 207 91 x 88 x 207 91 x 88 x 207

Ülésmélység cm 54 54 54 54

Ülésmagasság cm 46 46 46 46

Faláb felár 

Fém láb felár 

A bútor elem neve lábtartós fotel balos* lábtartós fotel jobbos*

lábtartós fotel balos 

(előrehúzható üléssel 

rendelkező elem mellé 

választható)

lábtartós fotel jobbos 

(előrehúzható üléssel 

rendelkező elem mellé 

választható)

Méretek/típuskód 1311 1313 1311 1313

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 100 x 88 x 164 100 x 88 x 164 100 x 88 x 164 100 x 88 x 164

Ülésmélység cm 130 130 130 130

Ülésmagasság cm 46 46 46 46

Ágyneműtartó felár 

Relaxfunkció, motoros felár 

Faláb felár 

Fém láb felár 

* Lábtartós fotel esetén ágyneműtartó vagy relaxfunkció választható.

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

Made in EU

nach den Standards der Europäischen Union

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen
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Madison Plus

A bútor elem neve
sarokottomán kar 

nélkül balos

sarokottomán kar 

nélkül jobbos

sarokottomán bal 

karral 

(előrehuzható 

üléssel rendelkező 

elem mellé 

választható)

sarokottomán jobb 

karral (előrehuzható 

üléssel rendelkező 

elem mellé 

választható)

ülőke ülőke tárolóval

Méretek/típuskód 6531 6533 6531 6533 5010/2 5010/1

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 90 x 88 x 217 90 x 88 x 217 90 x 88 x 217 90 x 88 x 217 58 x 45 x 58 58 x 45 x 58

Ülésmélység cm 54 54 54 54 58 58

Ülésmagasság cm 46 46 46 46 45 45

Relaxfunkció felár - -

Ágyneműtartó felár - -

Faláb felár 

Fém láb felár 

fém színű műanyag (standard láb)             bükk színű fa láb 

vagy felár ellenében tölgy színű fa láb

Bükk lábszín variánsok

Tölgy lábszín 

variánsok (felár 

ellenében)

                       fehér        antik fehér   natúr         tölgy színű                   antik            fekete                 bianco             olajos

* A fa láb színe, mintázata, struktúrája a természetes jellegéből fakad, ezért ez reklamáció tárgyát nem képezheti.

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.

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

Láb variációk

Fa lábszínek*

fém láb (felár ellenében)
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