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Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
3-OTM, OTM-3

Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra 
2,5F-OTM/BK, OTM/BK-2,5F

mag.×szél.×mély.: 82/104×310×233 cm
ülőfelület mag.×mély.: 47×60 cm

mag.×szél.×mély.: 87/104*×263×224 cm  
fekvőfelület: 120×191 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×57 cm
fotel
mag.×szél.×mély.: 87/104×120×100 cm

1. bőr PAMPAS COCOA M9035,  
2. bőr PAMPAS HELLGRAU 
M9010 + összes PAMPAS bőr 
szövetminta

1. bőr PAMPAS AMBER M9030, 2. bőr 
PAMPAS COCOA M9035 +  összes 
PAMPAS bőr szövetminta

Teljes egészében bőrrel bevont luxus sarok ülőgarnitúra, 
ágyazható funkció nélkül. Lábak fém fekete matt, 
magasság 16 cm. Kínálatban puff is (mag × szél. × mély.: 
47×108×72 cm).

Teljes egészében bőrrel bevont luxus sarok ülőgarnitúra, 
ágyazható funkcióval és ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra 
ajánlott. Lábak fém szatén, magasság 12 cm. Kínálatban 
puff tárolóval (mag×szél.×mély.: 46×105×61 cm).  
* Fejtámla is megvásárolható (mag.×szél.: 18×54 cm).

PALERMO

BOLOGNA

1. 3-OTM

1. 2,5F-OTM/BK

2. 3-OTM

2. 2,5F-OTM/BK

Teljes egészében bőrrel bevont ülőgarnitúra
2F-OTM/BK, OTM/BK-2F

mag.×szél.×mély.: 74/92×239×207 cm,  
fekvőfelület: 123×179 cm, ülőfelület mag.×mély.: 47×62 cm
U-alakú ülőgarnitúra 
REC/BK-2F-OTM, OTM-2F-REC/BK 
mag.×szél.×mély.: 74/92×304×207/170 cm, 
fekvőfelület: 125×247 cm
fotel 
mag.×szél.×mély.: 74/92×102×105 cm

Teljes egészében bőrrel bevont modern ülőgarnitúra, 
ágyazható funkcióval, ágyneműtartóval és állítható 
fejtámlával, különböző méret összeállítása lehetséges sarok 
vagy U-alakba. Alkalmi alvásra ajánlott. Krómozott fém 
lábakkal, magasság 12,5 cm. Kínálatunkban puff is elérhető  
(mag. × szél. × mély: 47×95×64 cm).

SAMMY

1. bőr PAMPAS BIANCO M9013, 2. bőr 
PAMPAS SCHWARZ M9003 + összes 
PAMPAS bőr szövetminta

1. 2F-OTM/BK

2. OTM-2F-REC/BK
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U-alakú ülőgarnitúra 
REC-2F-OTM/BK, OTM/BK-2F-REC

U-alakú ülőgarnitúra 
REC-3-OTM, OTM-3-REC

mag.×szél.×mély.: 73/93×331×228/170 cm 
fekvőfelület: 120×252 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 45×57 cm

sarok ülőgarnitúra 
2F-OTM/BK, OTM/BK-2F 
mag.×szél.×mély.: 73/93×254×228 cm 
fekvőfelület: 120×175 cm

mag.×szél.×mély.: 70/88×409×225/185 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 42×73 cm

sarok ülőgarnitúra 
3RFE-REC-Breit, REC-Breit-3RFE 
mag.×szél.×mély.: 70/88×303×185 cm 
motoros funkció

1. CAMSBAY R450 BLUSH, 2. CAMPSBAY R464 
LT.GREY + összes CAMBSBAY szövetminta és 1S 
megjelölésű szövetek

1. COSY F033 ANTRACITE, 2. COSY F027 YELLOW, 3. 
COSY F034 DARK PETROL + összes COSY szövetminta 
és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával, sarok vagy 
U-alakba összeállítható. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak 
fekete fém, magasság 12 cm.

U-alakú modern ülőgarnitúra ágyazható funkció és 
ágyneműtartó nélkül, állítható fejtámlával. A sarok 
ülőgarnitúránál lehetőség van motoros kiterjesztésre. 
Lábak krómozott fém, magasság 6,5 cm. Kínálatban puff 
két méretben (mag. × szél. × mély.: 42×103×103 cm és 
42×134×70 cm).

FAVORIT

ORION

1. REC-2F-OTM/BK

1. REC-3-OTM

2. 2F-OTM/BK

2. 3RFE-REC Breit 3. 3RFE-REC Breit

U-alakú ülőgarnitúra 
OTM/SK-RE-3F-REC, REC-3F-RE-OTM/SK

mag.×szél.×mély.: 86/102×386×265/190 cm 
fekvőfelület: 132×295 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×52/69 cm

sarok ülőgarnitúra 
3F-REC/BK, REC/BK-3F 
mag.×szél.×mély.: 86/102×302×190 cm 
fekvőfelület: 132×230 cm

1. CAMSBAY R462 LIVER, 2. CAMPSBAY R454 TURTLE + összes 
CAMBSBAY szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval, ülőfelület mélységének beállításával és 
állítható fejtámlával, sarok vagy U-alakba összeállítható. 
Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fa alumínium profillal, 
magasság 4,5 cm. Kínálatban puff (mag. × szél. × mély.: 
46×112×72 cm).

HOLIDAY

1. OTM/SK-RE-3F-REC

 2. 3F-REC/BK
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sarok ülőgarnitúra  
OTM/BK-2,5F, 2,5F-OTM/BK

mag.×szél.×mély.: 89×264×215 cm 
fekvőfelület: 122 × 195 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 44×60 cm

1. ATHENE C060 SILVER,  
2. ATHENE C062 MUD + összes 
ATHENE szövetminta és 1S 
megjelölésű szövetek

Modern sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fekete 
matt fém, magasság 12 cm. Kínálatban puff tárolóval 
(mag. × szél. x mély.: 44×102×77 cm). Fejtámlák 
megvásárolhatóak (mag. × szél.: 18×54 cm).

PIKE

1. OTM/BK-2,5F

2. OTM/BK-2,5F

sarok ülőgarnitúra  
2F-OTM/BK, OTM/BK-2F

mag.×szél.×mély.: 85/108×256×183 cm  
fekvőfelület: 123×174 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×60 cm

1. ORLANDO C013 PLATIN, 2. ORLANDO C010 COAL 
+ összes ORLANDO szövetminta és 1S megjelölésű 
szövetek

Modern sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval és 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak fém 
szatén, magasság 12 cm. Fejtámlák megvásárolhatóak 
(mag. × szél.: 16×48 cm).

SPECTRE

1. 2F-OTM/BK

2. 2F-OTM/BK

sarok ülőgarnitúra 
3F-OTM, OTM-3F

mag.×szél.×mély.: 79/97×310×231 cm
fekvőfelület: 124×228 cm
ülőfelület mag.×mély.: 46×63 cm

1. NEW YORK G005 MUSTARD,  
2. NEW YORK G002 GREY + összes NEW YORK 
szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

Sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval,  állítható 
fejtámlákkal. A vázszerkezet kemény fából és 
fenyőből készült, a forgácslapok formaldehidet nem 
tartalmaznak. A molitan hab (PU) nem tartalmaz freon 
gázokat és PVC-t sem. 10 cm magasságú fém lábakkal. 
A kínálatban puff is elérhető (mag. × szél. × mély: 
46×108×108 cm).

GEMINI

1. 3F-OTM

2. 3F-OTM



sarok ülőgarnitúra
OTM/BK-3F, 3F-OTM/BK

mag.×szél.×mély.: 80/98×287×222 cm 
fekvőfelület: 122 × 202 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 44×58 cm

3-szem. 3ER 
mag.×szél.×mély.: 80/98×225×104 cm 
 
kanapé 2ER 
mag.×szél.×mély.: 80/98×205×104 cm

1. FRISCO G706 ELEPHANT, 2. FRISCO G708 ANTHRACITE 
+összes FRISCO szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával. Alkalmi alvásra 
ajánlott. Lábak fekete fém, magasság 12,5 cm.

TITUS

1. OTM/BK-3F

 2. 3ER
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sarok ülőgarnitúra
3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK, 2_SK/SE_RELAX/3_BETT.E

mag.×szél.×mély.: 88×255×225 cm 
fekvőfelület: 120 × 190 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×54 cm

fotel  
mag.×szél.×mély.: 88×104×88 cm
puff 
mag.×szél.×mély.: 48×58×58 cm

1. OLYMPIA 751 OLIVE, 2. OLYMPIA 484 DUNKELGRAU + 
összes OLYMPIA szövetminta és C megjelölésű szövetek

Sarok elemes ülőgarnitúra ágyazható funkcióval és 
ágyneműtartóval. Alkalmi alvásra ajánlott. Lábak 
magassága 10 cm, bükkfából készültek, szín választás 
lehetséges a színminta kínálat alapján. Fejtámlák 
megvásárolhatóak (mag. × szél.: 22×52 cm).

WINSTON

sarok ülőgarnitúra
2,5F-OTM/BK, OTM/BK-2,5F

mag.×szél.×mély.: 80/92×262×216 cm 
fekvőfelület: 121×190 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 45×57 cm

Modern ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és állítható fejtámlával. Alkalmi 
alvásra ajánlott. Lábak krómozott fém, magasság  
4,2 cm.

ANTERO

1. BOSTON F011 AZURE, 2. BOSTON F008 
MUSTARD, 3. BOSTON F009 LT.GREY + összes 
BOSTON szövetminta és 1S megjelölésű szövetek

1. 3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK

2. 3_BETT.E/SE_RELAX/2_SK

1. 2,5F-OTM/BK

2. 2,5F-OTM/BK  3. 2,5F-OTM/BK 



ülőgarnitúra  
3+2+1

mag.×szél.×mély.: 89×192-196×90 cm -3-szem. 
ülőfelület mag.×mély.: 48×54 cm 
mag.×szél.×mély.: 89×163-166×90 cm - 2-szem. 
mag.×szél.×mély.: 89×101-104×90 cm - fotel

1. ASTER BLUMEN BEIGE, 2. OLYMPIA OLIVE 751 + C 
megjelölésű összes szövetminta

Vidéki stílusú ülőgarnitúra, hatásos és igényes átvarrással 
a háttámasznál, ágyazható funkció és ágyneműtartó 
nélkül. Három fajta karfa valamint három fajta fából 
készült láb választható hozzá. A lábak 12 cm magasságúak, 
bükkfából készültek, választható szín a színminta alapján. 
Kínálatunkból rendelhető sarok tervezés is, ágyazható, 
ágyneműtartó nélkül. Ágyneműtartó és fejtámla 
hozzárendelhető  (mag. × szél.: 22×52 cm vagy 25×50 
cm). A Trondheim ülőgarnitúra család kiegészíthető 2 
személyes Recameire fotellel (mag. × szél. × mély: 89×194-
197×92 cm) valamint puff tároló nélkül vagy tárolóval 
(mag. × szél. × mély: 48×101×66 cm). 

TRONDHEIM

1. 3+2+1
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sarok ülőgarnitúra  
3F-REF-2SK, 2SK-REF-3F

mag.×szél.×mély.: 95/107×262×213 cm 
fekvőfelület: 117×196 cm 
ülőfelület mag.×mély.: 46×54 cm

1. GRIMALDI SAHARA P061, 2. GRIMALDI COCOA P063 
+ összes GRIMALDI szövetminta és 1S megjelölésű 
szövetek

Klasszikus sarok ülőgarnitúra ágyazható funkcióval, 
ágyneműtartóval és sarok relax funkcióval.  Alkalmi alvásra 
ajánlott. A puff tárolóval rendelkezik. Fejtámla (mag. × 
szél.: 21×45 cm) külön megvásárolható. 

MANDELA

1. 3F-REF-2SK + FOTEL + PUFF

2. 3F-REC-2SK

mag.×szél.×mély.: 95/107×108×91 cm - fotel
mag.×szél.×mély.: 46×68×68 cm - puff

2. OTM-3F 2. Recameire 2-szem.

ülőgarnitúra 
3+2+1

mag.×szél.×mély.: 107×192×94 cm - 3-szem. 
ülőfelület mag.×mély.: 48 × 53 cm 
mag.×szél.×mély.: 107×152×94 cm - 2-szem. 
mag.×szél.×mély.: 107×97×94 cm - fotel

1. INDIAN 04 HELLGRAU, 2. INDIAN 08 SAVANNAH + 
összes INDIAN szövetminta és Basic megjelölésű szövetek

Klasszikus ülőgarnitúra ágyazható funkció és 
ágyneműtartó nélkül, nagyon kényelmes ülésű. 
Lábak magassága 12 cm, bükkfából készültek, szín 
választása lehetséges a színminta kínálat alapján.  
Az ajánlatban sarok összeállítás található ágyazható 
funkcióval, ágyneműtartóval és sarok relax funkcióval. 
Megvásárolható puff tárolóval vagy tároló nélkül 
(mag. × szél. × mély.: 48×58×58 cm). 

COSIMA

1. 3+2

2. 3-szem. 2. 2-szem. 2. fotel + puff


