
Angelo

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

Ülésszerkezet: nagy rugalmasságú és normál habot tartalmazó ülésszerkezet    

szálbundával borított ülésfelület

Támlaszerkezet: lágy habszerkezetű támla

Láb: natur bükk, éger, cseresznye, dió, fekete, P-43.

A görgős ülőke tárolóval mindig fekete görgővel készül.

Polcok és asztal: Rendelhető natur bükk, éger, cseresznye, dió, fekete, P-43 színben.

Kontraszttűzés: A modell kontrszttűzéssel is rendelhető, alapból a bevonóhoz hasonló színű a tűzés.

Színkombináció: garnitúra bevonókombinációval NEM rendelhető.

A garnitúra mindig bevont hátfallal készül.

Jellegrajzok: A típusrajzok tájékoztató jellegűek, valóságban eltérhetnek.

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek!  A modellváltoztatás jogát fenntartjuk! 1/9
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Funkciók:

Sarokágy  

2,5 üléses bal/jobb karos típusnál rendelhető.

 

Kanapéágy  

3 üléses bal/jobb és 2 karos típusnál rendelhető.

Ágyneműtartó, felnyíló ágyneműtartó

2,5 üléses bal/jobb és 2 karos típusnál rendelhető.

lábtartós fotel bal/jobb kar mindig felnyíló ágyneműtartós

Comfortágy

Comfortágyas típusokat 4 részre szerelve kerülnek szállításra.

Rendelhető 2,5 és a 3 üléses 2 karos típusnál, két méretben:

207x87x103, fekvőfelület: 140x195

227x87x103, fekvőfelület: 160x195

és a 2,5 üléses bal/jobb karos típusnál, fekvőfelülete: 140x195

Comfortágyas típus kizárólag LL Nubia bőrrel vagy szövet bevonóval rendelhető.

Különböző funkciók jellegéből fakadóan az egyes elemek üléskeménysége eltérhet, 

 az ebből adadó üléskeménység eltérés nem képezheti reklamáció alapját.

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek!  A modellváltoztatás jogát fenntartjuk!
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1 2 3 4 5

A bútor elem neve fotel 2 kar
2,5 üléses 

kanapé 2 kar

2,5 üléses kanapé 

bal kar

2,5 üléses kanapé 

jobb kar

2,5 üléses kanapé 

kar nélkül

Típuskód 1012/1 2522/2 2521/2 2523/2 2520/4

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 98 x 81 x 95 183 x 81 x 95 163 x 81 x 95 163 x 81 x 95 138 x 81 x 95

Comfort ágyas típus Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok)           207 x 91 x 103 185 x 91 x 103 185 x 91 x 103

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43 43 43 43

Fekvőfelület sarokágy cm (cca.adatok)           195x140 195x140 195x140           

Fekvőfelület Comfortágy cm (cca.adatok)                     182x118 182x118           

Ágyneműtartó felár                     

Sarokágy felár*                               

Comfortágy felár**                                         

* sarokágy csak szegletes sarokhoz illetve lábtartós fotelhez csatlakoztatható

** Comfortágy 2,5 üléses bal/jobb karos típusnál csak lábtartós fotelhez csatlakoztatható

Comfortágyas típus kizárólag LL Nubia bőrrel vagy szövet bevonóval rendelhető.

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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6 7 8 9 10

A bútor elem neve
3 üléses kanapé 

2 kar

3 üléses kanapé 

bal kar

3 üléses kanapé 

jobb kar

íves 3 üléses 

kanapé bal kar

íves 3 üléses 

kanapé jobb kar

Típuskód 3032/1 3031/1 3033/1 3031/6 3033/6

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 200 x 81 x 95 185 x 81 x 95 185 x 81 x 95 200 x 81 x 95 200 x 81 x 95

Comfort ágyas típus Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 225 x 91 x 105                                         

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43 43 43 43

Fekvőfelület kanapéágy cm (cca.adatok) 190x140 195x140 195x140                     

Fekvőfelület Comfortágy cm (cca.adatok) 195x160                                         

Kanapéágy felár                     

Comfortágy felár                                         

Comfortágyas típus kizárólag LL Nubia bőrrel vagy szövet bevonóval rendelhető.

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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11 12 13 14 15

A bútor elem neve fotel bal fotel jobb kar fotel kar nélkül
lábtartós fotel bal 

kar felnyíló 

ágyneműtartóval

lábtartós fotel jobb 

kar felnyíló 

ágyneműtartóval

Típuskód 1011/2 1013/2 1010/2 1311/2 1313/2

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 78 x 81 x 95 78 x 81 x 95 64 x 81 x 95 98 x 81 x 171 98 x 81 x 171

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 133 133

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43 43 43 43

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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16 17

A bútor elem neve
lábtartós fotel bal kar á.t - 2,5 üléses kanapé 

jobb kar Comfort ággyal

lábtartós fotel jobb kar á.t - 2,5 

üléses kanapé bal kar Comfort 

ággyal

Típuskód 803/1 802/1

Befoglaló méret cm (cca. Adatok) 277x91x175 277x91x175

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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nach den Standards der Europäischen Union
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18 19 20 21 22 23 24

A bútor elem neve
íves 3 üléses 

ottomám balos

íves 3 üléses 

ottomám 

jobbos

egyenes 3 

üléses ottomán 

balos

egyenes 3 

üléses ottomán 

jobbos

íves sarokfotel
szegletes 

sarokfotel
sarokpolc

Típuskód 6031/5 6033/5 6031/1 6033/1 4010/1 4010/7 4010/4

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 236 x 81 x 107 236 x 81 x 107 190 x 81 x 107 190 x 81 x 107 104 x 81 x 104 95 x 81 x95 95 x 67 x95

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56           

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43 43 43 43 43           

          

Farész                                                             

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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25 26 27 28 29

A bútor elem neve ülőke
görgős ülőke 

tárolóval

alacsony polc 

karfa nélküli 

elemhez*

magas polc balos 

karfa nélküli 

elemhez*

magas polc 

jobbos karfa 

nélküli elemhez*

Típuskód 5010/8 5010/4 8000/3 8000/1 8000/4

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 74 x 43 x 102 74 x 43 x 102 69 x 44 x 90 88 x 56 x 30 88 x 56 x 30

Ülésmélység cm (cca.adatok)                                                   

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43 43                               

                    

Farész                               

*a polcos elemek csak a 2,5 üléses kanapé kar nélkül és a fotel kar  nélküli típushoz rendelhetők. Az alacsony polc esetén bevonóanyag és farész színt is kérem magadni.

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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30 31 32 33

A bútor elem neve polcos asztal padlópárna karpárna fejtámla

Típuskód 8000/6 7710/1 7500/2 8000/5

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 86 x 35 x 103 86 x 16 x 70 30 x 8 x 82 70 x 17 x 17

Ülésmélység cm (cca.adatok)                                         

Ülésmagasság cm (cca.adatok)                                         

Farész                               

*a polcos elemek csak a 2,5 üléses kanapé kar nélkül és a fotel kar  nélküli típushoz rendelhetők. 

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

A modell  Polsteria bevonó szortimenttel  rendelhető.
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