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Modell leírás: Sarokgarnitúra támlafunkcióval, választható ágyfunkcióval.

A modell alapból bevonóhoz hasonló tűzéssel készül.

Kontraszt tűzés esetén beige vagy barna szín választható.

Figyelem: rendeléskor a kontraszt szín meghatározását kérjük!

Vázszerkezet: tömörfa és egyéb fa alkatrészek.

Ülésszerkezet: hullám rugó filc borítással, PUR hab, vatta.

Láb: műanyag

Színkombináció: a garnitúra bevonókombinációval rendelhető.

Bevonó kombináció esetén az árszámítás alapja mindig a drágább bevonókategória.

Bevonó kombináció esetén csak egyféle megosztással rendelhető: 

üléspárna+támlapárna: szövet 1, kar+korpusz: szövet 2

Bevonó kombináció esetén kontraszt tűzés NEM választható.

1. 2. 3. 4. 5.

Garnitúra összeállítás

A bútorelem neve
lábtartós fotel bal kar -     3 

üléses sarokágy jobb kar

lábtartós fotel jobb kar -        

3 üléses sarokágy bal kar

sarokottomán jobbos - 3 

üléses sarokágy balos

sarokottomán balos - 3 üléses 

sarokágy jobbos
ülőke

Méretek/típuskód 854 853 891 892 5010/1

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat)
270 x 78 x 172 270 x 78 x 172 268 x 78 x 218 268 x 78 x 218 100 x 41 x 68

Ülésmélység cm 60 60 60 60 -

Ülésmagasság cm 41 41 41 41 41
Fekvőfelület cm ca. 216 x 125 216 x 125 -

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

Ágyneműtartó felár -

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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6. 7. 8. 9.

Garnitúra összeállítás

A bútorelem neve
lábtartós fotel bal kar + sarokágy 

kar nélkül + sarokottomán jobbos

lábtartós fotel jobb kar + sarokágy 

kar nélkül + sarokottomán balos

lábtartós bal kar + sarokágy kar 

nélkül + lábtartós fotel jobb kar

sarokottomán balos + sarokágy 

kar nélkül + sarokottomán 

jobbos

Méretek/típuskód 904 905 473 472

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 172 x 341 x 218 172 x 341 x 218  172 x 342 x 172  218 x 342 x 218

Ülésmélység cm 60 60 60 60
Ülésmagasság cm 41 41 41 41

Sarokágy felár 

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont 

Sarokágy felár saját bőr bevonóval bevont 

Ágyneműtartó felár (típusonként) 

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.

Made in EU

Qualität, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen

nach den Standards der Europäischen Union

2/2


