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Szövetborítású sarokgarnitúra állítható fejtámlával, kényelmes háttámaszt és fejtámaszt biztosít, steppelt ülőrésszel, jobbos és balos kivitelben. Anyagkészlet: Orinoco 96 szürke
Orinoco 21 világosszürke vagy Orinoco 24 világosbarna melír –

fekvőfelület: Szé/Ho: 125x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység 40x59 cm. Ezenkívül az Orinoco szövet még 5 féle színárnyalatából vagy a textilbőr Soft 7 fajta színárnyalatából is 
választhat. Egyéni színárnyalat rendelése esetében a BUTON R kinyitható változatának ára  a BUTON P fix sarokgarnitúra ára  Szállítási idő 6-8 hét. 

,
 

 textilbőr fehér, szürkésbarna vagy szövet Orinoco 96 szürke, Orinoco 24 világosbarna melír és Orinoco 21 világosszürke. Méretek : Szé/Mé/Ma:
raktárkészletről azonnal vihető. Raktárkészleten elérhető a BUTON R ágyneműtartós változata, ár:

5 színváltozatban:

430 600 Ft 396 700 Ft.

 409 300 Ft 
 275x225x71/85 cm, 

jobb oldali kivitel
 szövet Orinoco 21 világosszürke

szürkésbarna textilbőr szövet Orinoco 96 szürke

a fix sarok ára
( 3 állítható fejtámla )

Színminták textilbőr soft: Színminták szövet Orinoco:

6 fekete 2 bézs 3 barna 5 szürke 9 piros 51 terakota 85 türkisz 23 világosszürke 29 barna40 mustársárga
arany

garantált
minőség

árengedmény

-10%

ágyfunkció, ágyneműtartó

1 fehér 4 szürkésbarna

rúgó

fehér textilbőr

szövet Orinoco 24 - világosbarna melír

BUTON P

377 400 Ft

420 200 Ft



bal oldali kivitel
szövet Cablo 02 bézs/párnák - 05 téglaszín/02 bézs  

bal oldali kivitel
szövet Cosmic 120 sárga/párnák - 01 krém/03 barna

Színminták Cablo szövetből:

krém 01

szürke14 púder rózsaszín 12

mentol 10

világosbarna 03

Színminták textilbőrből:

fehér 120

bézs 112

capuccino 123

barna 124fekete 125

szürke 190piros 160

124 200 Ft

OTT Mini - L 
110x100x83/97 cm

OTT Mini - P
110x100x83/97 cm

OTT 1B ZP - L
85x175x83/97 cm

OTT 1B ZP - P
85x175x83/97 cm

2 BB ZF
135x100x83/97 cm

1 BB
56x100x83/97 cm

R 
100x100x83 cm

2 1B ZF - L 
150x100x83/97 cm

2 1B ZF - P 
150x100x83/97 cm

puff
70x70x42 cm

fotel
90x92x83/97 cm

1 1B P
71x100x83/97 cm

1 1B L
71x100x83/97 cm

2 1B ZF - L + OTT 1B ZP -P

sötétbarna 04sötétszürke 15

rugó
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MARIETA

 "U"alakú nagy sarok 
méret (SzéxMéxMa):  320x175/210x83/97cm

( 4 állítható fejtámla  )

499 900 Ft

a méretek sorrendje (SzéxMéxMa)

luxus szövetborítású ülőgarnitúra állítható fejtámlával,amely 
kényelmes tartást biztosít a hátnak és a fejnek,beleértve a  

dekoratív párnákat is. Az elemeket külön ismeg lehet rendelni
és összerakni. Nagy méretű U sarokágyfunkcióval és

ágyneműtartóval a következő kivitelben: szövet Cablo 02
bézs/párnák 05 téglaszín/02 bézs vagy szövet Cosmic 120
sárga/párnák 01 krém/03 barna-raktárkészletről azonnal

elvihető- Mérete:Szé/Mé/Ma: 320x175/210x83/97 cm,
fekvőfelület: Szé/Ho 130x260 cm,ülőmélység/ ülőmagasság:

62x42 cm. Rendelhető 7 féle színváltozatban Cablo szövetből
vagy 7 féle színárnyalatban textilbőrből.Szállítási határidő

6-8 hét.

124 200 Ft 130 600 Ft 130 600 Ft

58 400 Ft

121 000 Ft 172 000 Ft 172 000 Ft 63 700 Ft

81 800 Ft 81 800 Ft 104 900 Ft 156 000 Ft



3BP

OSBL

218 700 Ft

OSBP

1BL 1SBL

147 600 Ft

GEVONA
szövetborítású luxus sarokülőgarnitúra ágyfuncióval és ágyneműtartóval, króm lábakon, állítható fejtámlákkal, amely biztosítja a hát és a fej komfortos tartását. A rendelkezésre
álló elemek listájából összeállítható az elképzelésének megfelelő méretű ülőgarnitúra. Anyaga: minőségi Power szövet. Nagy sarokülő ágyfunkcióval és ágyneműtartóval
Power 21 krémszínű varrással Power , vagy fix sarok Power 21 krémszínű varrással Power 1 - Méretek: ágyfunkciós sarok Szé/Mé/Ma:raktárkészletről azonnal elvihető- 
280x104/225x60/95 cm, fekvőfelület: Szé/Ho: 200x120 cm; fix sarok Szé/Mé/Ma:: 250x104/225x60/95 cm, ülésmagasság x ülésmélység: 42x59 cm.
Megrendelhető 9 színváltozatban Power szövetből vagy 9 színváltozatban Cayenne textilbőrből. Szállítási idő: 6-8 hét.

a sarok ára
( 5 állítható fejtámla )

Színminták Power
szövetből:

493 900 Ft

OL+R+2BP 2BL+R+OP

255 600 Ft

3 - rész

246 900 Ft

2 - rész

90 900 Ft

PUFF

107 900 Ft

1 R

136 300 Ft

2

161 800 Ft

2S 3
3F - ágyfunkció

144 800 Ft 147 600 Ft 207 400 Ft

2SBL

227 200 Ft

2BP

207 400 Ft

2SBP

227 200 Ft

3BL

224 400 Ft

3FBL - ágyfunkció

258 400 Ft

3FBP - ágyfunkció

OL

150 500 Ft

OP OSL OSP

153 300 Ft

OBL

193 200 Ft

OBP

542 500 Ft

OSL+R+3FBP - 
ágyfunkció

3FBL+R+OSP -
 ágyfunkció

250 cm 250 cm

szürkésbarna30

krém 
1112

mokka 
1113

fekete
1114

ultrafehér 
1115

kávé 
1116

natúr
1121

sötétszürke
1118

elefánt
1122

fix sarok 2BL+R+OP
szövet Power 21/Power 1 krém

textilbőr Cayenne 1122 elefánt/
Cayenne 1112 krém szövet Power 13 sötétszürke szövet Power 16  mustársárga szövet Power 13 sötétszürke

Színminták Cayenne
textilbőrből:

fotel

rugó
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493 900 Ft

1BP 1SBP 2BL

176 200 Ft 230 100 Ft

167 500 Ft

187 600 Ft

krém 1 bézs 3

világosbarna 6 sötétbarna 8

világosszürke 11 sötétszürke 13

mustársárga 16 téglaszín 17

mentol 21

260 500 Ft

144 800 Ft



83 900 Ft  97 700 Ft

112 500 Ft

1 1B                     
87x90x88 cm

2 1B
125x90x88 cm

2 1B ZS
125x90x88 cm

(Ľ) (P) (Ľ) (P)

(Ľ) (P)

109 400 Ft
174 900 Ft

86 900 Ft 150 700 Ft

3 1B                    
175x90x88 cm

3 1B ZF            
175x90x88 cm 

3  BB                    
150x90x88 cm

3 BB ZF                  
150x90x88 cm 

(Ľ) (P)

(Ľ) (P)

R                    
87x87x88 cm

OTT 1B                    
92x153x88 cm OTT 1B ZP                   

92x153x88 cm

133 800 Ft

104 900 Ft
87 100 Ft

(Ľ) (Ľ)(P) (P)

3-as rész 
200x90x88 cm

136 900 Ft 116 800 Ft 108 300 Ft

2-es rész
155x90x88 cm

fotel
110x90x88 cm

423 500 Ft
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kedvező ár
nagy U sarok

szövetborítású luxus ülőgarnitúra. A rendelkezésre álló elemek listájából összeállítható elképzelésének megfelelő méretű és alakú ülőgarnitúra. Az elemek külön megvásárolhatók.
Nagy U alakú ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval a következő kivitelben: fekete textilbőr, fehér textilbőr vagy szövet Cablo 14 szürke – .raktárkészletről azonnal elvihető
Mérete: Szé/Mé/Ma: 330x215/153x88 cm,fekvőfelület: Szé/Ho: 120x200 cm, ülésmagasság/ülésmélység: 45x53 cm. Megrendelhető a Cablo szövet 7 változatában és 7 textilbőr
változatában. Szállítási idő 6-8 hét.

bal oldali kivitel
fehér textilbőr

BITER

141 800 Ft
Színminták szövet Cablo:

krém 01 szürke 14   pasztel
rózsaszín 12

mentol 10 világosbarna 03

Színminták textilbőr:

fehér 120 bézs 112cappuccino 123barna 124fekete 125szürke 190piros160

Divatos színek

69 900 Ft

1 BB
60x90x88 cm

34 900 Ft

puff
58x58x45 cm

sötétbarna 04 sötétszürke 15

rugó

jobb oldali kivitel
szövet Cablo 14 szürke

ÜLŐGARNITÚRÁK 5

111 900 Ft

92 200 Ft
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VENICE
szövetborítású sarokülőgarnitúra, , állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben. Anyaga: szövet Boston fekete/
szövet Boston szürke - . Méretek: (SzéxMaxMé): 255x212x74/88 cm, : 120x175 cm,  44x57 cm.

ágyfunkcióval
raktárkészletről azonnal vihető fekvőfelület: (SzéxHo) ülőmagasság x ülőmélység:

jobbos kivitel
szövet Boston fekete/szövet boston szürke

376 600 Ft
(3 állítható
fejtámla)

újdonság

AMARETO
szövetborítású, sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval állítható fejtámlákkal, amely biztosítja a hát és a fej komfortos tartását, dekoratív párnával, 
és dekoratív varrással,  jobbos és balos kivitelben, anyaga: barna textilbőr 19+szövet Portland 22 bézs vagy fehér textilbőr 05+szövetaPortland 91 szürke 

, méretek: (SzéxMaxMé): 275x202x90 cm, fekvőfelület: (SzéxHo): 130x210 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x60 cm. 
Lehetséges megrendelni a Soft textilbőr 7színváltozatában és a Portland szövet 7 színváltozatában, ár: . Szállítási idő 6-8 hét.
raktárkészletről azonnal vihető

337 800 Ft

ibolya 65 szürke 90 lime 35 bézs 22 fekete 100 mentol 31
pasztel

rózsaszín 79

Színminták textilbőr soft:

fehér 05 bézs 18cappuccino34
szürkebarna

35fekete 32szürke29piros 10

jobbos kivitel
barna textilbőr 19+szövet Portland 22 bézs

rugó

329 000 Ft
( 2 állítható fejtámla )

balos kivitel
fehér textilbőr 05+szövetPortland 91 szürke

Színminták szövet Portland:

rugó

CRISTO
szövetborítású, elegáns sarokülőgarnitúra, ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlákkal, amely biztosítja a hát és a fej komfortos tartását, jobbos és 
balos kivitelben, fém fekete lábakkal, szövet Chester 17 szürke - -, sarok mérete (SzéxMéxMa): 268x232x73/92 cm, fekvőfelület 
(SzéxHo): 121x193 cm ülésmagasság/ülésmélység: 46x55 cm. Megrendelhető  5 színváltozatban Chester szövetből. Ár: . Szállítási idő 6-8 hét. 

raktárkészletről azonnal vihető
613 300 Ft

449 990 Ft
( 5 állítható fejtámla )

újdonság

rugó
bal oldali kivitel szövet Chester 17 szürke

Színminták szövet Chester:

04
barna

19 
sötétszürke

10 
pasztel

rózsaszín

16
világosszürke

02
krém
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ROSANA
ülőgarnitúra, elemekből összeállítható, , Minden elem, amelynek kivitelezése világosbarna Portland 22 szövet/csokoládé színű textilbőr, raktárkészletről azonnal vihető
az elemek külön is megvásárolhatóak, kivitelezés: világosbarna Portland 22 szövet/csokoládé színű textilbőr, minőségi bonell rugós ülőfelület, ülésmagasság/ülésmélység: 
45x55 cm. Lehetséges megrendelni a Portland szövet 4 féle árnyalatában, textilbőrrel kombinálva, szállítási idő 6-8 hét.

nagy sarok "U" alakú
méret (Szé/Mé/Ma):  344x175/227x90 cm

449 900 Ft

Színminták textilbőr:

Színminták szövet Portland:

3-as elem ágyfunkcióval 
(Szé/Mé/Ma) 165x85x90 cm
fekvőfelület: 130x165 cm
szállítás 1 darab párnával

130 400 Ft

2-es elem ágyneműtartóval

(Szé/Mé/Ma) 110x85x90 cm
szállítás 1 darab díszpárnával

102 300 Ft

1-es elem
kárpitozott

(Szé/Mé/Ma) 60x85x90 cm

51 600 Ft

Portland világosbarna 22/ textilbőr csokoládé

ár 2 db
54 600 Ft

kartámasz 30
B+J/1 pár

(Szé/Mé/Ma)
32x89x59 cm

sarokelem
(Szé/Mé/Ma)
85x85x90 cm

76 800 Ft 27 600 Ft

puff
ágyneműtartóval

(Szé/Mé/Ma) 60x60x42 cm

pamlag
ágyneműtartóval

(Szé/Mé/Ma) 62x175x90 cm
szállítás 1 darab párnával

85 800 Ft

ár 2 db
49 900 Ft

kartámasz 15
B+J/1 pár

(Szé/Mé/Ma)
17x89x59 cm

zöld
35

sötétbarna
29

szürke
90

fekete
100

1310/13
csokoládé

1310/25
fekete

1310/14
bézs

1310/10
fehér

BONELL

BORN
szövetborítású luxus ülőgarnitúra, állítható fejtámlákkal, a rendelkezésre álló elemek listájából összeállítható elképzelésének megfelelő méretű ülőgarnitúra, az elemek,
külön megvásárolhatóak. Nagy U sarok ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, amelynek kivitele: szövet Cablo 14 szürke – , mérete:raktárkészletről azonnal vihető
(SzéxMéxMa): 335x155/220x93/105 cm, fekvőfelület: Szé x Ho 125x270 cm, Ülőmagasság x ülőmélység: 46x55 cm. Lehetséges megrendelni a Cablo szövet 7 féle
színváltozatában, vagy 7 féle textilbőrrel kombinálva. Szállítási idő 6-8 hét.rugó

Színminták szövet Cablo:

krém 01 szürke14 pasztell rózsaszín 12 mentol 10 világosbarna03

Színminták textilbőr:

fehér 120 bézs 112cappuccino 123barna 124fekete 125szürke 190piros 160

Divatos színek

sötétbarna 04 sötétszürke 15

139 900 Ft

486 900 Ft

124 200 Ft

3-as elem
200x91x93 cm

2-es elem
155x91x93 cm

fotel
110x91x93 cm

B     1 1B       J
85x91x93 cm

84 900 Ft

1 BB
60x91x93 cm

B    2 1B       J
130x91x93 cm

B     2 1B ZS       J
130x91x93 cm

115 700 Ft

3 BB
150x91x93/109 cm

3 BB ZF
150x91x93/109 cm,

fekvőfelület: 125x150 cm

B    3 1B       J
175x91x93/109 cm

B     3 1B ZF       J
175x91x93/109 cm,

fekvőfelület 125x150 cm
91x150x93 cm

R sarok
91x91x93 cm

jobb oldali kivitel, 
szövet Cablo 14 szürke

B    OTT 1B ZP       J

a méretek sorrendje Szé x Mé x Ma:

B     OTT 1B       J
91x150x93 cm

108 300 Ft 97 700 Ft

107 200 Ft94 500 Ft 152 900 Ft 110 400 Ft 177 300 Ft 135 900 Ft 87 900 Ft

ÜLŐGARNITÚRÁK 7

nagy sarok, U alakú

71 100 Ft



LANZA
szövetborítású luxus ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, két puffal a kartámaszban, jobbos és balos, 
anyaga: szövet Preston 22 barna/párnák szövet Jasmine világoslila 62 – , mérete (SzéxMéxMa): 275x220x85/100 cm, puff (SzéxMéxMa): 40x34x43 cm, raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x190 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x53 cm. Lehetséges megrendelni a Preston és Jasmine szövetek 4 színváltozatában ár: . Szállítási idő: 6-8 hét..Xxx xxx Ft

xxx xxx Ft

RUGÓ

jobb oldali kivitel
szövet Preston barna 22/párnák

szövet Jasmine világoslila 62 

Színminták szövet Preston:

világosbarna 21

krém 20 szürke 94

fekete 100

Színminták szövet Jasmine:

fekete 100

piros 60 szürke 90

mentol 34

( 5 állítható fejtámla )

HR HABHR HABHR HAB
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jobb oldali kivitel
szövet Boston 

türkisz

újdonság

MELEK

újdonság412 200 Ft

modern szövetborítású sarokülőgarnitúra, 
ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 

anyaga: szövet Canyon 96 sötétszürke  – 
raktárkészletről azonnal vihető, mérete: 

(SzéxMéxMa): 258x212x102/86 cm, 
fekvőfelület: (Szé x Ho):: 186x125 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 42x56 cm.

RUGÓ

P prevedenie, látka Boston TAUPE svetlosivá

( 5 állítható fejtámlával )

jobbos kivitel
szövet Canyon 96 

sötétszürke

RUGÓjobbos kivitel, szövet Canyon 96 sötétszürke

jobbos kivitel, szövet Boston taupe világosszürke

jobb oldali kivitel, szövet Boston taupe világosszürke

Jobb oldali kivitel, 
Cablo 04 barna

(5 állítható fejtámla)

RUGÓ

CAILA - fix

CAILA R - ágyfunkciós

Textilbőr színminta: Színminták, szövet Cablo:

Bal oldali kivitel
szövet Cablo 02 bézs/05 téglavörös

(5 állítható fejtámla)

HR HAB

Jobb oldali kivitel, Cablo 07 szövet borvörös

CAILA R

CAILA

CAILA

szövetborítású kárpitozott sarokülőgarnitúra állítható fejtámlákkal, ami kényelmes hát- és fejtámasztást biztosít, a garnitúra tartalmazza a dekoratív párnákat, ülések: dekoratív 
varrással, jobbos és balos kivitelben, anyaga: szövet Cablo 07 borvörös vagy szövet Cablo 04 barna – . Méretek: SzéxMaxMé: 295x90x250 cm, raktárkészletből azonnal elvihető
ülőmagasság x ülőmélység: 47x58 cm. Ajánlatunkban megtalálható még:  CAILA R – ágyfunkciós és ágyneműtartós, kivitel: szövet Cablo 02 bézs, párnák 05 téglavörös  – 

. Méretek: SzéxMaxMé: 308x90x248 cm, fekvőfelület: 125x227 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 44x58 cm. Lehetséges megrendelni a Cablo raktárkészletből azonnal elvihető
szövet 7 színárnyalatában vagy a textilbőr 7 színárnyalatában. Ár: CAILA: , CAILA R: . 427 700 Ft 517 900 Ft 

399 900 Ft

489 900 Ft

-raktárkészletről azonnal vihető. 
Méretek:(SzéxMéxMa): 264x213x85 cm, 

fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x180 cm,  
ülőmagasság x ülőmélység 44x56 cm.

szövetborítású,sarokülőgarnitúra 
ágyfunkcióval, ágyneműtartóval,és 

állítható kartámasszal, balos és jobbos 
kivitelben   anyaga: szövet Boston türkisz 
vagy szövet Boston taupe világosszürke. 

Mindkét színösszeállítás 

LENAKO

bevezető ár!

399 900 Ft

krém 01 szürke 14

pasztell
rózsaszín 12 mentol 10

világosbarna
03fehér 120 bézs 112cappuccino 123barna 124fekete 125szürke 190piros 160 sötétbarna 04 sötétszürke 15

soft comfort seat

417 400 Ft



jobb oldali kivitel
fekete textilbőr/szövet Portland 90 szürke

ÜLŐGARNITÚRÁK 9

szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Cablo 14 szürke vagy Cablo 12 pasztell rózsaszín , méretek -raktárkészletről azonnal vihető
(SzéxMéxMa): 265x225x89 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x193cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x53 cm. Lehetséges megrendelni a Cablo szövet 6 színváltozatában
ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.423 500 Ft

PRAGA

ágyfunkció, ágyneműtartó

garantált
minőség

AMOTI U

NICOLETA U

459 600 Ft

modern szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, jobbos és balos kivitelben, anyag: Alfa szövet 16 szürke –
 , mérete: (SzéxMéxMa): 330x164/212x86/102 cm, fekvőfelület: 250x117 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x55 cm.raktárkészletről azonnal vihető

RUGÓ

bal oldali kivitel
szövet Alfa 16 szürke

fekete
16

RUGÓ

krém
01

sötétbarna
04

mentol
10

sötétszürke
15

világosbarna
03

Színminták szövet Cablo:

jobb oldali kivitel
Cablo 14 szürke

jobb oldali kivitel
Cablo 12 pasztell rózsaszín

( 6 állítható fejtámlával )

516 800 Ft

399 900 Ft

RUGÓ

Színminták, szövet Portland:

lila 65 szürke 90 limezöld 35 bézs 22 fekete 100 mentol 31

Színminták textilbőr:

pasztell 
rózsaszín 79 26 fehér8 szürke 18 barna 14 fekete

(6 állítható fejtámla)

U sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben. Anyag: fekete textilbőr/
szövet Portland 90 szürke - raktárkészletből azonnal vihető. Mérete (Szé/Ma/Mé): 335x88/100x175/230 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 126x270 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 
42x60 cm. Rendelhető 4 színváltozatban textilbőrből és 7 féle Portland szövet színkombinációban ár: .  Szállítási idő 6-8 hét.592 600 Ft



a hangszóró ill. beüzemelés és
irányítás funkcióinak részletei

jobbos kivitel
textilbőr barna/szövet Portland 24 barna

 

EMILY U

Színminták textilbőr:

26 fehér

8 szürke 18 barna

14 fekete

Színminták Portland:

világosbarna
Portland 22

zöldPortland 35

szürke
Portland 90

fekete
Portland 100

textilbőr fehér 440/07 + szövet 464/09 szürke

LORD

garantált
minőség

minőségi
Szlovák
termék

kárpitozott sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: barna textilbőr/barna
Portland 24 szövet   méretek (SzéxMéxMa): 343x272/174x83, fekvőfelület (Ho/Szé): 275x129 cm,– raktárkészletről azonnal vihető,
ülőmagasság/ülőmélység: 43x63 cm. Megrendelhető a textilbőr 4 féle színárnyalatában és a Portland szövet 4 féle 
színárnyalatában, ár: . Szállítási idő 6-8 hét. 461 600 Ft

RUGÓ

RUGÓ

ÜLŐGARNITÚRÁK10

349 900 Ft

EMILY

jobbos kivitel

Színminták textilbőr:

26 fehér8 szürke 18 barna 14 fekete

Színminták szövet Inari:

27 barna 100 fekete 23 világosbarna

textilbőr fekete/Inari 100 fekete

22 bézs

kárpitozott sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: textilbőr fekete/szövet Inari fekete , méretek (SzéxMéxMa): - raktárkészletről azonnal vihető
272x272x84, fekvőfelület (Ho/Szé): 129x202 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 43x63 cm.  Megrendelhető a textilbőr 4 féle színárnyalatában és a Inari szövet 4 féle színárnyalatában. Ár: ,404 000 Ft
Szállítási idő 6-8 hét.

RUGÓ

427 300 Ft

411 900 Ft

Színminták Matrix szövet:

barna 5 fekete 18 zöld 11 krém 2 mentol 24  pasztell rózsaszín 20

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, állítható fejtámlával, jobbos és balos változatban, anyag: szürke szövet Matrix 16 változatban - raktárkészletről azonnal vihető. 
Mérete (Szé/Ma/Mé): 300x87/105x200 cm, fekvőfelület: Szé/Hossz: 126x212 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 43x55 cm. Megrendelhető a Matrix szövet 6 féle 
színárnyalatában, ár .  Szállítási idő 6-8 hét. 394 700 Ft

jobb oldali kivitel
szövet Matrix 16 szürke

(3 állítható fejtámla)

377 800 Ft

RUGÓ



FABIA

jobb oldali kivitel
szövet Soro 21 taupe szürkésbézs szín

Színminták, Soro szövet:

24
mokka

28
csokoládé

90
világosszürke

97
sötétszürke

24
hnedá

( 3 állítható fejtámla )

ÜLŐGARNITÚRÁK 11

RUGÓ

jobb oldali kivitel
szövet Soro 40 mustársárga szín

130x197,ülőmagasság és ülőmélység: 40x62 cm.

raktárkészletről azonnal vihető,méretek: sarok: (Szé x 
Mé x Ma):280x235x69/88 cm,fekvőfelület: (Szé x Ho):

Lehetséges megrendelni a Soro szövet 4 
színváltozatában, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.454 100 Ft

szövetborítású modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja 
a hát és a fej kényelmes tartását, az ülőrész dekoratív 
varrással,jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Soro 
40 mustársárga vagy Soro 21 taupe szürkésbézs,–

LEGAS
szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet:
Bonn 26 barna, 90 szürke vagy szövet Orinoco 51 terrakotta -  Méretek: (Szé x Mé x Ma): 272x219x85 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho):: 126x197 cm, raktárkészletről azonnal vihető.
ülőmagasság és ülőmélység: 40x57 cm. Megrendelhető a Bonn szövet 5 színváltozatában és az Orinoco szövet 5 színváltozatában, ár . Szállítási idő: 6-8 hét.430 600 Ft

jobbos kivitel 
szövet Bonn 90 szürke

Színminták szövet Bonn:

23
krém

40
mustársárga

90
szürke

96
sötétszürke

35
zöld

100 fekete 85 türkisz 23 vil.szürke 29 barna40 mustársárga
arany

Színminták szövet Orinoco:

jobbos kivitel
szövet Bonn 26 barna

jobb oldali kivitel
szövet Orinoco 51 terrakotta

( 3 állítható fejtámlával)

RUGÓ

szövetborítású modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, kartámasz amely biztosítja a magas komfort érzetet a hát és a fej számára 100 cm-ig. 
lehajtható funkcióval, balos és jobbos kivitel, anyaga: szövet Hamilton 2803 világosszürke - , méretek (SzéxMéxVMa): 280x230x86/100 cm, fekvőfelület:  raktárkészletről azonnal vihető
(Szé x Ho):: 124x195 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 43x62 cm. Megrendelhető 5 Hamilton szövet színváltozatában ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.502 400 Ft

RUGÓ

GILANA

jobbos kivitel
szövet Hamilton 2803 világosszürke

Színminták szövet Hamilton:

( 5 állítható fejtámla )

barna szürke mentol rózsaszín krém

2813 2817 2804 2807 2801

újdonság

biztosítja a magas komfort érzetet 
a hát és a fej számára 100 cm-ig

429 900 Ft

478 200 Ft

399 900 Ft



az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

MULAN
szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Porto 8 barna 

, Méretek: (Szé x Mé x Ma): 357x224/160x73/100 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 126x320 cm, ülőmagasság és -raktárkészletről azonnal vihető
ülőmélység: 41x68/78.  Megrendelhető a Porto szövet 4 színválasztékából ár . Szállítási idő: 6-8 hét.411 800 Ft

Színminták szövet Porto:

jobbos kivitel
szövet Porto 8 barna

krém 33   szürke 35             fekete36            türkisz 61

RUGÓ

MONAKO NAGY 
SAROK

az ágyfunkciós sarok ára
( 6 állítható fejtámla )

a puff ára
puff ágyneműtartóval

balos kivitel
szövet Boss 8 sötétbarna

bal oldali kivitel
szövet Boss 4 cappuccino

jobb oldali kivitel
szövet Boss 4 cappuccino

sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható támlákkal, jobbos és balos kivitelben, kivitelezés: szövet Boss 4 – cappuccino vagy szövet 
Boss 8 – sötétbarna  Méretek: (Szé x Mé x Ma): 277x277x85/100 cm, fekvőfelület: 197x127 cm, ülőmagasság és  raktárkészletről azonnal vihető.
ülőmélység: 42x58 cm. Lehetséges hozzávásárolni puffot ár  A puff mérete: (Szé x Mé x Ma): 72x101x42 cm. Lehetséges megrendelni53 200 Ft.
4 színárnyalatában, kombinálva a zsenília Boss 3 színárnyalatával. Szállítási idő: 6-8 hét. 

az ágyfunkciós sarok ára
(5 állítható fejtámla)

MONAKO KIS 
SAROK

sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlákkal, jobbos és balos kivitelben, kivitelezés: fekete textilbőr/szövet Savana 21 - 
. Méretek: (Szé x Ma x Mé): 277x205x85/101 cm, fekvőfelület: (Ho x Szé):: 198x128 cm, ülőmagasság és raktárkészletről azonnal vihető

ülőmélység: 42x58 cm. Lehetséges hozzávásárolni puffot ágyneműtartóval ár . A puff méretei (Szé x Mé x Ma): 72x101x42 cm. 53 200 Ft
Lehetséges megrendelni a textilbőr 4 színárnyalatában kombinálva a zsenília Boss 3 színárnyalatával, szállítási idő: 6-8 hét.

jobb oldali kivitel
fekete textilbőr + Savana 21  

a puff ára
ágyneműtartóval

Színminták textilbőr Madryt:

Színminták zsenília Boss: 

barna 06 fekete 13 szürke 11

szürke
Madryt 190

barna
Madryt 128

fekete
Madryt 1100

fehér
Madryt 120

Színminták textilbőr Madryt:

Színminták zsenília Boss: 

barna06 fekete 13 szürke11

szürke
Madryt 190

barna
Madryt 128

fekete
Madryt 1100

fehér
Madryt 120

RUGÓ

RUGÓ
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299 900 Ft

366 400 Ft

53 200 Ft

321 600 Ft

53 200 Ft

BONELL

Bal oldali kivitel
textilbőr fekete/zsenília Hugo 

fekete/minta

Színminták textilbőr:

Színminták zsenília párnák:

Színminták zsenília Hugo:

bézs szürke barna

bézs barna fehér

Trenza 02 Trenza  06Trenza  10

Miška
pošle
novú

sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, bonellrugós ülőhely, anyag: fekete textilbőr/zsenília Hugo 14 fekete/minta – raktárkészletből 
azonnal vihető. Mérete (Szé/Mé/Ma): sarok 250x220x90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 140x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x56 cm.  Rendelhető a textilbőr 3
színárnyalatában, a zsenília Hugo szövet 3 színárnyalatában és a párnaminták 3 színárnyalatában. Ár: . Szállítási idő 6-8 hét.323 700 Ft



Nagy sarok
bal oldali kivitel

fehér textilbőr Bronco 800 + szürke Savana 5

Színminta zsenília Savana

Színminták, textilbőr:

Bronco 110
fekete

Bronco 4466
csokoládé

Bronco 8351
bézs

Bronco 800
fehér

O3    (2-es ülőrész ágyfunkcióval)

132x86x86 cm

a 
m

ér
et

ek
 S

zé
 x

 M
é 

x 
M

a 
so

rr
en

d
b

en
 v

an
n

ak
:

O1    (pamlag,bal oldali) 

89x160x86 cm
O2    (pamlag, jobb oldali)

89x160x86 cm O9    Sarok rész   83x83x86 cm

O5 Jobbos karfás 1-es

ülőrész 90x86x86 cm

O4 Balos karfás 1-es

ülőrész 90x86x86 cm

O6    1-es ülőrész

68x86x86 cm

O7     2-es ülőrész karfával (ágyfunkció nélkül)

156x86x86 cm

O8   Jobbos 2-es ülőrész karfával (ágyfunkció nélkül)

156x86x86 cm

107 900 Ft
ágyfunkcióval

ágyfunkció nélkül

Kis sarok,
245x160x86 cm

jobb oldali kivitel

ágyneműtartóval

Puff
61x61x43 cm

egy darab ára

OREGON

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, jobbos és balos kivitelben. Mérete (Szé/Mé/Ma): nagy sarok: 309x241/160x86,
fekvőfelület: 271x140 cm, ülésmagasság/ülésmélység: 40x55/75 cm, kis sarok: 245x160x86 cm, fekvőfelület: 205x140 cm.

. Anyaga: fehér textilbőr Bronco 800 + szürke Savana 5. LehetségesA nagy sarok és a kis sarok raktárkészletről azonnal vihető
összeállítani elképzelésének megfelelő méretű ülőgarnitúrát az egyes elemekből. Egyéni megrendelés lehetséges a zsenília 
Savana 11 színváltozatából, kombinálva a Bronco textilbőr 4 színváltozatával. Szállítási idő 6-8 hét. 

LEMON U 
U alakú szövetborítású sarokgarnitúra,ágyfunkcióval, (jobbos és balos kivitelben), dekoratív párnákkal, anyaga: textilbőr fehér 26 szövet Malmo 90 világosszürke
vagy textilbőr fekete 14/Malmo 90 világosszürke - , Méretek: (Szé x Mé x Ma): 342x162/192x80 cm, fekvőfelület: mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető
(Ho x Szé): 130x290 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 41x50 cm.

€869

jobbos kivitel 
fehér textilbőr 26/szövet
Malmo 90 világosszürke

RUGÓ

RUGÓ

21 4 5 16
világosszürke sötétszürke barnasötétbarna

17
homok

31
világoszöld

34
zöldesszürke

72
mentol

84
szürkésfehér

61
vénrózsaszín lila

69

ÜLŐGARNITÚRÁK 13

Kartámasz B/J
22x83x65 cm

balos kivitel 
fekete textilbőr 14/szövet
Malmo 90 világosszürke

299 900 Ft

384 900 Ft

239 300 Ft117 200 Ft 67 500 Ft

64 900 Ft 50 800 Ft 92 500 Ft

39 200 Ft

14 200 Ft

330 200 Ft



( 5 állítható fejtámlával )

MARBELA 2+3
modern szövetborítású sarokgarnitúra, állítható fejtámlákkal
és állítható kartámaszokkal (jobbos és balos kivitelben), 
anyaga szövet Savana 14 fekete/textilbőr Soft 31 fehér

,méretek: (SzéxMéxMa): -raktárkészletből azonnal elvihető
325x258x80/100 cm, ülőmagasság x ülőmélység 43x56 cm. 
Raktárkészletből azonnal elvihető,ágyfunkcióval,ágyneműtartóval 
felszerelt kivitel MARBELA LUX ár: 440 900 Ft s mérete (SzéxMéxMa):
330x264x80/100 cm, fekvőfelület: 200x130 cm. Megrendelhető 4 Savana
szövet színváltozatában, 4 Soft textilbőr változatban. Szállítási idő: 6-8 hét.

RUGÓ

MARBELA LUX 2+3 jobbos kivitel, ár 440 900 Ft
szövet Savana 05 szürke/textilbőr soft 31 fehér méretek: (SzéxMéxMa): 330x264x80/100 cm

jobbos kivitel
szövet Savana 14 fekete/textilbőr soft 31 fehér

szövet Malmo 90/95 szürke

AMORA U alakú, szövetborítású, modern, univerzális sarokgarnitúra ágyfunkcióval és 2 ágyneműtartóval, anyag: szövet Malmo 90/95 szürke – raktárkészletről azonnal
vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): 308x163/178x85 cm, fekvőfelület: 274x135 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x60 cm.

RUGÓ

ÜLŐGARNITÚRÁK14

Színminták textilbőr Soft:

01 krém 15 barna

34 világosbarna       35 szürkésbarna

Színminták szövet Savana:

krém 01 barna 02

világosbarna
24

szürke 21

modern szövetborítású, univerzális (J/B) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, 
állítható fejtámlákkalés álklítható kartámasszal, anyaga: szövet Savana 21 szürke/textilbőr 
Soft 14 fekete, , méretek: (SzéxMéxMa): 264x264x80/97 cm, -raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület: 190x130 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 43x56 cm. Megrendelhető 4 Savana 
szövet színváltozatában, 4 Soft textilbőr változatban. Szállítási idő: 6-8 hét.

( 4 állítható fejtámlával )

újdonság

RUGÓ

univerzális balos/jobbos
szövet Savana 21 szürke/textilbőr Soft 14 fekete

szövetborítású modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely 
biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, balos/jobbos kivitel, anyaga: szövet Savana 02 barna/textilbőr 
Soft 35 szürkésbarna , méretek sarok (SzéxMéxMa): 264x196x80/97 cm, -raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület: (Szé x Ho):: 124x210 cm,  ülőmagasság és ülőmélység:  43x56 cm. Megrendelhető 4 Savana 
szövet színváltozatában, 4 Soft textilbőr változatban. Szállítási idő: 6-8 hét.

MARBELA LUX 2+2

( 3 állítható fejtámlával )

újdonság

MARBELA 2+1
balos kivitel,

szövet Savana 02 barna/textilbőr Soft 35 szürkésbarna

316 600 Ft

389 900 Ft

379 900 Ft 349 900 Ft



SEAL

RUGÓ

szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet
Dora 95 sötétszürke/párnák szövet Riviera terrakotta 51/ mustársárga 41/ bézs 24 -  Méretek: sarok: (Szé x Mé x Ma):: 265x222x83/95 cm, fekvőfelület:raktárkészletről azonnal vihető.
(Szé x Ho): 126x188 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x58 cm. Lehetséges megrendelni a Dora és a Riviera szövet 4 színváltozatában, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.411 800 Ft

Színminták szövet Dora:

Színminták szövet Riviera:

bézs
21

barna
26

sötétbarna
28

szürke
90

smaragdzöld

38
szürke

91

párizsi
kék 
81

jobbos kivitel,
szövet Dora 95 sötétszürke/Riviera 51 terrakotta+41 mustársárga+24 bézs

( 3 állítható fejtámlával )
HR HABHR HABHR HAB

ÜLŐGARNITÚRÁK 15

SADAH
szövetborítású elegáns sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, fa fekete lábakkal, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Neat 90 szürke, .Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 265x200x85-99 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): raktárkészletről azonnal vihető
118x197 cm,ülőmagasság és ülőmélység: : 45x58 cm. Megrendelhető a Neat szövet 6 színváltozatában, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.403 900 Ft

( 3 állítható fejtámlával )

HR HABHR HABHR HAB

újdonság

RUGÓ

KONKORD
szövetborítású elegáns sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, fa dió lábakkal, jobbos és 
balos kivitelben, anyag: szövet Neat 16 világosbarna vagy Neat 72 mentol.Mindkét kivitel, . Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 265x200x85-99 cm, raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület: (Szé x Ho): 118x197 cm, ülőmagasság és ülőmélység: : 45x58 cm .Megrendelhető a Neat szövet 5 színváltozatában, ár:  Szállítási idő: 6-8 hét. 432 700 Ft.

Színminták lábak:

púdrová
ružová 

62

Színminták lábak:

Színminták szövet Neat:

barna26 vén rózsaszín
61

világosszürke
90

szürke
95

kék
81

fehér
N12

fekete
N7

természetes
N10

( 3 állítható fejtámla )

újdonság

RUGÓ

jobbos kivitel
szövet Neat 90 szürke/fekete láb N7

púdrová
ružová 

62

Színminták szövet Neat:

barna26 mentol 
72

vén rózsaszín
61

világosbarna
16

szürke
95

kék81

fehér
N12

dió
N4

jobbos kivitel Neat 16 világosbarna/diófa láb N4

jobbos kivitel
 szövet Neat 72 mentol/diófa láb N4

pasztell
rózsaszín 

62

természetes
N10

388 400 Ft 420 200 Ft

389 900 Ft

367 400 Ft



állítható fejtámlák részletei kartámasz részletei

balos kivitel, szövet Boss 12

RUGÓ

CARI
( 5 állítható fejtámlával )

ÜLŐGARNITÚRÁK16

Szövetborítású modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben, anyag: 
szövet Primo 52 lazac szín/ párna Soro 40 mustár, raktárkészletről azonnal vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 265x265x77/96 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 124x210 cm,
ülőmagasság és ülőmélység: : 41x59 cm. Megrendelhető a Primo szövet 6 színváltozatábanc, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.466 100 Ft

Színminták szövet Primo:

RUGÓ

( 4 állítható fejtámlával )

újdonság

72
mentol

92
világosszürke

89
szövet

16
taupe

52
lazacszín

jobbos kivitel

PAMY

szövet Primo 52 lazacszín/párna Soro 40 mustár 

Szövetborítású modern sarokgarnitúra elegáns varrással, az állítható fejtámlák és rugók biztosítják a kényelmet, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Boss 12 sötétszürke, raktárkészletről azonnal vihető.Méretek (Szé x Mé x Ma): 
317x253x90 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 40x76 cm.Megrendelhető fehér és fekete textilbőrből , szállítási idő: 6-8 hét.

balos kivitel  -  szövet Bonn 26 taupe szürkésbarna

TAURUS
Szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben, anyag: 
szövet Bonn 26 taupe szürkésbarna, raktárkészletről azonnal vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 255x227x80/95 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 
126x190 cm, ülőmagasság és ülőmélység: : 45x62 cm.

(3 állítható fejtámlával)

RUGÓ

újdonság

288 300 Ft

423 200 Ft

369 900 Ft

modern, szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és 2 ágyneműtartóval, jobbos és baloldali kivitelben, anyag: szövet memory 15 szürke/memory 14 világosszürke - 
, méret: SzéxMaxMé: 311x89x184/158 cm, fekvőfelület: 273x123 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 42x50/77 cm .raktárkészletből azonnal elvihető

Jobb oldali kivitel
szövet Memory 15 szürke/Memory 14 világosszürke

DEBORA

( 5 állítható fejtámlával )
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DELMARA
Szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval, állítható fejtámlával, 

amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, 3 darab dekoratív 
párnával, jobbos és balos kivitelben. Anyaga: szövet Olimp 12 

szürke/szövet flash 18 sötétszürke-grafit - . 
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 276x179x86/103 cm, fekvőfelület: 

(Szé x Ho): 129x210 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x58/72 cm. 
Megrendelhető Cover szövet 8 színváltozatábanés 4 textilbőr változatban.

Szállítási idő: 6-8 hét.

 raktárkészletről azonnal vihető

RUGÓ

jobbos kivitel
szövet Olimp 12 szürke/

szövet Flash 18 sötétszürke-grafit

( 3 állítható fejtámlával )

EVANGELIN
Szövetborítású modern sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Rico 10 mustár vagy szövet Rico 12 szürke,
mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető.Méretek (Szé x Mé x Ma): 258x164 x102/86 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 197x126 cm, ülőmagasság és ülőmélység: : 41x56 cm.

RUGÓ

jobbos kivitel
szövet Rico 10 mustár

BYRON
Szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval,
2 dekoratív párnával, fekete fém lábakkal, balos és jobbos kivitel,

anyag: szövet Tatum 276 lazac szín + Tatum 281 szürke/ Tatum 280
világosszürke . Méretek (SzéxMéxMa):

249x185x78/92cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 123x184 cm,ülőmagasság
és ülőmélység: 48x56 cm. Megrendelhető a Tatum szövet

8 színváltozatában. Szállítási idő: 6-8 hét.

- raktárkészletről azonnal vihető

újdonság

RUGÓ HR HABHR HAB

273
taupe

szürkésbarna
272
bézs

275
mustár

276
lazac

278
mentol

283
sötétszürke

280
világosszürke

281
szürke

Színminták szövet Tatum:

újdonság
( 3 állítható fejtámla )

jobbos kivitel szövet Rico 12 szürke

jobbos kivitel
szövet Rico 12 szürke

Színminták szövet Cover:

COVER 02
krém

COVER 83
szürkésbarna

COVER 52
világosbarna

COVER 70
mentol

COVER 87
világosszürke

COVER 92
szürke

COVER 24
sötétszürke

COVER 29
barna

Színminták textilbőr Soft :

fehérbarnafeketeszürke

2618148

jobbos kivitel szövet Tatum 276 lazac + Tatum
281 szürke/Tatum 280 világosszürke

327 200 Ft

319 400 Ft

349 500 Ft
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DONA

( 3 állítható fejtámla )

349 900 Ft

garantált
minőség

bal oldali kivitel
textilbőr Soft 1 fehér/

szövet Cablo 01 krémszínű/
párna szövet Gomez 14 pasztell rózsaszín

balos kivitel
textilbőr szürke/szövet Bonn 91 szürke/

párna: szövet Bonn 40 mustár

RUGÓ

szövetborítású sarok ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: textilbőr szürke, szövet Bonn 91 szürke és 2 párna szövet Bonn 40 mustár, 
vagy textilbőr Soft 1 fehér/szövet Cablo 01 krémszínű és 2 párna szövet Cablo 12 pasztell rózsaszín - . Méret:  Szé/Ma/Mé:  310x72x185 cm, 
fekvőfelület: Szé/Ho: 135x240 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 37x55/83 cm. A boltokban elérhető más színváltozatokban is. Ár:  

raktárkészletről azonnal vihető
399 900 Ft.

312 300 Ft327 600 Ft
textilbőr Soft 1 fehér/

szövet Cablo 01 krémszínű/
párna szövet Cablo 12 pasztell rózsaszín

textilbőr szürke/szövet Bonn 91 szürke/
párna: szövet Bonn 40 mustár okkersárga

BRATO

Színminták, szövet Porto:

szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, állítható kartámasszal, jobbos és balos kivitelben, anyag:  szövet Porto 35 
szürke - . Méretek: 274x81/100x180 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 124x210 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x56 cm. Lehetséges
 megrendelni a Porto szövet 4 színárnyalatában, ár . Szállítási idő: 6-8 hét. 

 raktárkészletről azonnal vihető
369 200 Ft

jobb oldali kivitel 
szövet Porto 35 szürke

mustársárga 64 szürke 35

fekete 36 türkiz 61

BONELL

CHRIS

 szövet Inari barna 24/ bézs 22

univerzális (B+J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és
ágyneműtartóval, állítható fejtámlákkal, változatok:
szövet sötétszürke Inari 94 /91 világosszürke, szövet
Soro 95 szürke, vagy Inari 24 szövet barna/bézs 22 -

Mérete
(Szé/Mé/Ma): 250x175x97 cm, fekvőfelület (Szé/Ho):
130x202 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x65 cm.
Rendelhető az Inari szövet 4 színárnyalatában. Ár:

. Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletről azonnal vihető. 

317 600 Ft

( 3 állítható fejtámlával)

299 900 Ft

320 400 Ft

szövet Soro 95 szürke

állítható fejtámlák

RUGÓ

 szövetInari 94 sötétszürke/91 világosszürke

27 sötétbarna 100 fekete

23 világosbarna 22 bézs

Színminták szövet Inari:
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Valódi bőr

fotel
Pampas Dunkel Braun

jobbos kivitel 
Pampas Dunkel Braun

3+2+1+puff
Pampas Hellgrau M9010

Kényeztesse magát luxus valódi bőr ülőgarnitúrával

3-as elem ára
2-es elem ára

fotel ára

puff ára

bőrborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos 
kivitelben, hátsó része bőrborítású, anyag: Pampas Dunkel Braun bőr - 

, (Szé x Mé x Ma): 240x166x84 cm, fekvőfelület: raktárkészletről azonnal vihető
175x115 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x53 cm. Az ülőgarnitúrához 
rendelhető fotel (Szé x Mé x Ma): 107x90x90 cm, az ára és a puffok 204 500 Ft 
(Szé x Mé x Ma): 60x60x44 cm, ár: . A bőr ülőgarnitúra 3+2+1 és puff, 61 600 Ft
anyaga:bőr pampas Hellgrau M9010 - raktárkészletről azonnal vihető, 
(Szé x Mé x Ma): 3-as ülő -182x90x90 cm, 2-es ülő 145x90x90 cm, 
fotel 107x90x90 cm, puff 65x65x46 cm.

DANILO

Színminták bőr Pampas - megrendelésre

HELLGRAU
M9010

ROT
M9004

SCHWARZ
M9003

BIANCO
M9013

CREME
M9007

WHITE
M9002

Kényeztesse magát luxus valódi bőr ülőgarnitúrával

RUGÓ

627 700 Ft

320 600 Ft286 900 Ft

199 900 Ft

61 600 Ft

modern szövetborítású ülőgarnitúra állítható 
fejtámlákkal, jobbos és balos kivitel,  anyag: 

szövet ARIA 15 szürke - raktárkészletről azonnal 
vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): 

258x325x80/100 cm,ülőmagasság x ülőmélység: 
43x56cm. Szintén raktárról az ágyazható kivitel 
ágyneműtartóval SEGORIA LUX jobbos és balos 

kivitel, anyag: Savana 05 szürke, Savana 02 
szürkésbarna taupe, Savana 16 csokoládé . 
összes színváltozat raktárkészletről azonnal 

vihető, méretek: (Szé x Mé x Ma): 
334x264x80/97 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 

43x56 cm, fekvőfelület: 200x130 cm, ár: 
. Rendelhető az ARIA szövet 6 440 900 Ft

színváltozatából és a SAVANA szövet 4 
színváltozatából. Szállítási idő 6-8 hét.

SEGORIA

RUGÓ

Színminták szövet Aria: Színminták szövet Savana:

SEGORIA LUX  
jobbos kivitel

szövet Savana 05 szürke

( 5 állítható fejtámlával )01 krém 03 barna
09 pasztel
    rózsaszín 11 mentol

13
világosszürke 17 szürke krém 01 fekete 14

világosbarna

24
világosszürke

21

SEGORIA
jobbos kivitel
szövet Aria 15 szürke

SEGORIA LUX
jobbos kivitel
Savana 16 csokoládé

SEGORIA LUX
jobbos kivitel
Savana 02 szürkésbarna taupe

389 900 Ft
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Valódi bőr

LAREDO
kényelmes bőr sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: valódi bőr/textilbőr, barnáspiros - , (az ülőlap,
a háttámla és a kartámasz valódi bőr borítás, váz és a hátlap textilbőr borítású). Mérete : sarokülő (Szé/Mé/Ma): 220x158x88 cm, fekvőfelület 195x110 cm, ülőmagasság/ülőmélység:
41x51 cm. Egyéni megrendelés lehetséges 3 féle bőr színben,

 raktárkészletről azonnal vihető

 ára: 499 900 Ft, szállítási határidő 6-8 hét. Hozzávásárolható fotel megrendelésre, mérete (Szé/Mé/Ma): 93x90x85 cm.

jobbos kivitel: barnáspiros

Valódi bőr

VACO
kényelmes bőr sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval és fotel, jobbos és balos kivitelben, anyag : textilbőr E040 karamell - , (az ülőrész, a
háttámla és a kartámasz bőrborítású, a váz és a hátsó rész textilbőr), mérete: sarok (Szé/Mé/Ma): 245x170x90 cm, fotel (Szé/Mé/Ma): 115x92x90 cm, fekvőfelület 125x200 cm,
ülőmagasság/ülőmélység: 44x50 cm. Lehetőség van egyéni rendelésre a bőr 2 féle színárnyalatában  Szállítási idő 6-8 hét.

 raktárkészletről azonnal vihető

ár: 529 900 Ft.

fotel ára

jobbos kivitel
bőr/textilbőr E040 karamel 

Kényeztesse magát luxus valódi bőr ülőgarnitúrával

 fekete 01 karamel E040fehér08

Színminta bőr:

RUGÓ

RUGÓ

MELESIO
Bőrből készült ülőgarnitúra 3+2+1 és puff, anyag: bőr Pampas Rot M9004 - 

. méretek (Szé/Mé/Ma): 3-as hátsó része szövetborítás: : 210x96x92 cm, 
ülőmagasság/ülőmélység: 46x60 cm, 2-es 166x96x92 cm, fotel: 112x96x92cm, puff: 65x65x46 
cm.Egyéni megrendelés lehetséges a Pampas bőr 6 színváltozatában. Szállítási idő: 6-8 hét.

raktárkészletről 
azonnal vihető

a fotel ára

a puff ára

2-es elem ára 3-as elem ára

BIANCO
M9013

CREME
M9007

WHITE
M9002

HELLGRAU
M9010

SCHWARZ
M9003

DUNKEL
BRAUN M9005

Valódi bőr

RUGÓ

fotel ára

újdonság

Színminta bőr PAMPAS - megrendelésre

 fekete 01 fehér 08

Színminta bőr:

000 000 Ft

000 000 Ft

529 900 Ft

98 800 Ft

258 600 Ft

322 500 Ft 359 000 Ft

176 700 Ft

499 900 Ft

176 700 Ft

Kényeztesse magát luxus valódi bőr ülőgarnitúrával



sarok ára

fotel ára

puff ára

Az ülőgarnitúrák minden típusa megrendelhető 6 színváltozatban Matrix szövetből és 6 színváltozatban textilbőrből. Ár:
Santiago kis sarok: , Santiago U: , Santiago nagy U: . Szállítási idő 6-8 hét.306 700 Ft 431 700 Ft 491 400 Ft

SANTIAGO KIS SAROK

Jobb oldali kivitel : 3F - OTM
textilbőr fehér/szövet Matrix 16 szürke

Színminták textilbőr:

fehér 1111 fekete 1114 barna 1113 bézs 1124 szürke 1119 zöld1131

Színminták szövet Matrix:

barna 5 szürke 16 okkersárga 10 sötétszürke 19 zöld 11 krém 2

univerzális (2SK-RE-3F-RE-2SK) szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval és
ágyneműtartóval, állítható fejtámlakkal, anyag: barna textilbőr/barna Matrix 5
textil - , mérete (Szé/Mé/Ma):raktárkészletből azonnal vihető
338x217/106/86 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 116x225 cm,
ülőmagasság/ülőmélység: 41x53 cm.

SANTIAGO
NAGY U 

textilbőr barna/szövet Matrix 5 barna

SANTIAGO U

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval,
állítható fejtámlakkal, jobbos és balos kivitelben (OTM-3F vagy 3F-OTM),
anyag: fehér textilbőr/Matrix 16 textil – szürke - raktárkészletből azonnal
vihető, mérete (Szé/Mé/Ma): 260x186/106x68 cm, fekvőfelület (Szé/Ho):
116x200 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 41x53 cm.

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható
fejtámlákkal, jobbos és balos kivitelben OTM-3F-RE-2SK vagy 2SK-RE-3F-OTM,
anyag: fekete textilbőr/Matrix 19 – sötétszürke - ,raktárkészletből azonnal vihető
mérete (Szé/Mé/Ma): 325x168/217x86/106 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 116x260 cm,
ülőmagasság/ülőmélység: 41x53 cm.

Színminták szövet Matrix:

SANTIAGO
szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlakkal, jobbos és balos kivitelben, (3F-RE-2SK vagy 2SK-RE-3F), anyag: szövet Matrix 5 – barna és Matrix 17
– szürke - , sarok mérete (Szé/Mé/Ma): 267x217x86/114 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 118x200 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 41x53 cm, fotel (Szé/Mé/ raktárkészletből azonnal vihető
Ma): 112x92x114 cm, puff (Szé/Mé/Ma): 58x58x41 cm. Rendelhető 6 színváltozatban Matrix szövetből. Ár: sarok:  , fotel: , puff: . Szállítási idő 6-8 hét. 387 500 Ft 116 400 Ft  38 800 Ft

barna 5 szürke 16 okkersárga 10 sötétszürke19 zöld 11 krém 2

bal oldali kivitel 2SK - RE - 3F
szövet Matrix 5 barna

bal oldali kivitel
szövet Matrix 17 szürke

2SK-RE-3F-RE-2SK
Santiago U nagy

RUGÓ

RUGÓ

RUGÓ

RUGÓ
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      textilbőr fekete/szövet Matrix 19 sötét szürke

jobbos kivitel : OTM-3F-RE-2SK
Santiago U

000 000 Ft

000 000 Ft

369 200 Ft
000 000 Ft

110 800 Ft

37 000 Ft

292 600 Ft

468 400 Ft

399 900 Ft



RUBA NAGY U SAROK

 LC (ülőrész, bal oldali) + fejtámasz
96x168x113 cm

T-80
80x98x83 cm

2 POJ BB
135x98x83 cm

2R BB – ágyfunkcióval
135x98x83 cm - 120x135 cmfekővfelület 

2PL BB
135x98x83 cm

2POJ + PB + fejtámasz
162x98x113 cm

fejtámasz

kartámasz
27x98

BL + fejtámasz (B)
91x183x113 cm

A (sarok)
91x91x83 cm

LC (ülőrész, jobb oldali) + fejtámasz
96x168x113 cm

LC (ülőrész, bal oldali)
96x168x83 cm

LC (ülőrész, jobb oldali)
96x168x83 cm

2POJ + LB + fejtámasz
162x98x113 cm

2POJ + PB
162x98x83 cm

2POJ + LB
162x98x83 cm

2R + LB  ágyfunkcióval
162x98x83 cm  - fekvőfelület 120x135 cm

BL + fejtámasz (J)
91x183x113 cm

BL (B)
91x183x83 cm

BL (J)
91x183x83 cm

lehetséges saját elképzelés
szerint összeállítani a méretet

szövetborítású ülőgarnitúra, rögzített támasztópárnákkal, a rendelkezésre álló elemek listájából összeállítható elképzelésének megfelelő
méretű  ülőgarnitúra, az elemek külön megvásárolhatóak. A ágyfunkcióval és ágyneműtartóval is rendelkezik, kivitele: sötétszürke
Inari 90 + krémszínű Inari 22 –  Méret: nagy U sarok: (Szé/Mé/Ma) : 322x198/168x113 cm, fekvőfelület: 123x258 cm.
Ülőmagasság: 45 cm, ülőmélység: 56 cm. Megrendelhető a Savana szövet 12 változatában az Inari 8 változatának kombinációjával. Szállítási idő 6-8 hét.

nagy U sarok
 raktárkészletről azonnal vihető.

 

 Zsenília színminták Savana

bal oldali kivitel

sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, ágyneműtartóval, rögzített támasztópárnákkal, jobbos és balos kivitelben. Anyaga: szövet Rito 01 cream + szövet Savana szürke
05 - , méret: Szé/Mé/Ma: 251x183x74/86 cm, fekvőfelület 182x123 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 42x56 cm. Megrendelhető a zsenília
Savana 12 színváltozatában az Inarival való kombinációban. Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletről azonnal vihető

szövet Rito 01 cream +
szövet Savana szürke 05

Zsenília színminták Inari

a méretek sorrendje Szé x Mé x Ma: 

Inari 90 sötétszürke
+ Inari 22 krémszínű

a nagy U sarok ára
(T-80 LB + fejtámasz + A + 2R BB + LC P + fejtámasz)

21 4 5 16
világosszürke  sötétszürke barnasötétbarna

25
sötétbézs

27 
 barna

100
  fekete

23 
 világosbarna

22 
krémszínű

25
 sötétbarna

26 
bézs

90
sötétszürke

91 
szürke

RUGÓ

17
homokszín

31
világoszöld

34
zöldesszürke

72
mentol

84
szürkésfehér

61
 fáradt rózsaszín lila

69

152 800 Ft 139 200 Ft
75 800 Ft

113 900 Ft 137 600 Ft 105 400 Ft 158 000 Ft

144 400 Ft

181 700 Ft 168 100 Ft 13 600 Ft

30 500 Ft

183 500 Ft 169 900 Ft
89 600 Ft

2R + LB + fejtámasz – ágyfunkcióval
162x98x113 cm  - fekvőfelület 120x135 cm

ÜLŐGARNITÚRA22

326 900 Ft

RUBA SAROK

499 900 Ft



NATIK

VADORszövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval (az ár nem tartalmazza a díszpárnát), jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet csokoládé
Madagaskar 12 - , automata kinyitás, mérete (Szé/Mé/Ma): 269x212/91x82 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 129x202 cm,
ülőmagasság x ülőmélység: 42x58 cm.

raktárkészletből azonnal vihető

Jobb oldali kivitelben
szövet Madagaskar 12 csokoládé

RUGÓ

RUGÓ

( 6 állítható fejtámla )
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325 900 Ft

389 900 Ft

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, jobbos és balos kivitel, anyag: textilbőr 120 fehér+szövet Matrix 17 szürke/20 rózsaszín - 
méret: Szé/Mé/Ma: 344x205/162x76 cm, fekvőfelület: Szé/Ho: 135x285 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x48/63 cm. Megrendelhető a textilbőr 7 színváltozatában és a
Matrix szövet 7 színváltozatában, . Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető,

ár: 359 400 Ft
KASTOR

Színminták szövet Matrix:

barna 4 krém 1 zöld 11 fekete 18 rózsaszín 20
mentol

22
világosszürke

15

Színminták textilbőr:

fehér 120 bézs 112cappuccino 123barna 124fekete 125szürke190piros160

balos kivitel
váz textilbőr 120 fehér + szövet matrix 17 szürke/20 pasztell rózsaszín

RUGÓ

szövetborítású  sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, amely biztosítja a hát és a fej kényelmes tartását, jobbos és balos kivitelben, dekoratív varrás, anyag: 
szövet Malmo 90 világosszürke/72 mentol - . Méretek: sarok (Szé x Ma x Mé): 298x96/105x175 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 125x220 cm, ülőmagasság x 
ülőmélység: 43x62 cm. Lehetséges megrendelni a Malmo  szövet 5 színváltozatában, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.

raktárkészletről azonnal vihető
450 900 Ft 

Bal oldali kivitel
szövet Malmo 90

világosszürke/72 mentol

Színminták Malmo:

sötétszürke 96

pasztell
 rózsaszín 61 zöld 41krém 05barna 23

csokoládé
25 mentol 72 lila 63

339 100 Ft



modern, szövetborítású, sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Aria 17 szürke/textilbőr 
Soft 31 fehér és szövet Aria 03 barna/textilbőr soft 31 fehér - . Méretek: (Szé x Mé x Ma): 330x183/264x80/100 cm, fekvőfelület: raktárkészletről azonnal vihető
270x130 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x56 cm. Egyéni megrendelés lehetséges az Aria szövet 6 színváltozatában és a Soft textilbőr 4 színváltozatában. RUGÓ

KAMELIA U

balos kivitel
szövet Aria  17 szürke/textilbőr Soft 31 fehér

balos kivitel
szövet Aria 03 barna/textilbőr Soft

31 fehér

(5 állítható fejtámla)

ÜLŐGARNITÚRÁK24

KAMELIA 2+2
Modern univerzális szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 4 állítható fejtámlával, anyag: szövet Aria 03 barna/ textilbőr Soft 31 fehér 

. Méretek (Szé x Mé x Ma): 264x264x80/97 cm, fekvőfelület: 190x130 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 43x56 cm.Egyéni megrendelés- raktárkészletről azonnal vihető
lehetséges az Aria szövet 6 és a Soft textilbőr 4 színváltozatában. Szállítási idő: 6-8 hét.

( 4 állítható fejtámla)

újdonság

Színminták szövet Aria:

01 krém 03 barna 09 pasztell
rózsaszín

11 mentol 13 világosszürke 17 szürke

Színminták textilbőr Soft:

01 krém 15 barna 34 világosszürke 35 szürke

RUGÓ

szövet Aria 03 barna/textilbőr Soft 31 fehér

jobbos kivitelben
szövet Cablo 08 lila/Soro 40 mustársárga

GRES

RUGÓ

Színminták szövet Cablo:

14
világosszürke

02
bézs

15
szürke

16
fekete

09
türkisz

04
barna

szövetborítású kényelmes sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, billenthető kartámasz funkció, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: Cablo 08 lila/Soro 40 mustársárga, , -raktárkészletről azonnal vihető
méretek: sarok: (Szé x Mé x Ma): 254x168x77/90 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 190x220 cm, ülőmagasság és 
ülőmélység: 42x57x84 cm. Lehetséges hozzávásárolni puffot mustársárga Soro 40 szövet kivitelben, 
amelynek mérete: (Szé x Mé x Ma): 75x75x42 cm, ár: . Rendelhető a Cablo szövet 677 600 Ft
színárnyalatában, a sarok ára: , a puff ára: . Szállítási idő: 6-8 hét. 468 400 Ft  81 700 Ft

nagy fekvőfelület 190 x 220 cm-ig

447 000 Ft

379 900 Ft

459 900 Ft



SATI

autómata ágyazhatóság
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újdonság

RUGÓ

PANOS
Színminták

szövet Primo:

16
taupe

52
lazac

72
mentol

96
sötétszürke

jobbos kivitel
szövet Primo 89 szürke/Bonn 40 mustár/természetes tölgyfa

84
világosszürke

modern szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval skandináv stílusban, minőségi fa keret és lábak 
természetes tölgy színben, balos és jobbos kivitel, anyag: szövet Primo 89 szürke/ Bonn 40 mustár- raktárkészletről azonnal 
vihető.Méretek (Szé x Mé x Ma): 315x212x80/92 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 137x248 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 45x71/92 
cm. Egyéni megrendelés lehetséges a Primo szövet 5 és 4 fa keret és láb kombinációjával, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.461 300 Ft

 wenge
tölgy

barna
tölgy

rusztikus
tölgyl

természetes 
tölgy

Színminták lábak és váz

EASYSzövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval balos és jobbos kivitel, anyag: textilbőr barna/ szövet Boston taupe szürkésbarna - 
. Méretek (Szé x Mé x Ma): 258x156x92 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 123x212 cm, ülőmagasság és ülőmélység: 47x59 cm. raktárkészletről azonnal vihető

balos kivitel
textilbőr barna/szövet Boston 

taupe szürkésbarna

újdonság

RUGÓ

344 900 Ft

346 000 Ft

479 900 Ft

szövetborítású komfortos sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, modern design ülőmélység állíthatásával, belső töltet szilikon golyók, jobbos és balos 
kivitel, anyag: szövet CHESTER 13 mentol - . Méretek: (Szé x Ma x Mé): 260x87/111x188 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 146x214 cm, raktárkészletről azonnal vihető
ülőmagasság x ülőmélység: 43x54/80 cm. Rendelhető a CHESTER szövet 5 színváltozatából, ár: . Szállítási idő 6-8 hét. 506 200 FtRUGÓ

Színminták szövet Chester:

02 
krém

04
barna

19 
sötétszürke

10 
pasztell

16
világosszürke

balos kivitel 
szövet Chester 13 mentol

ülőmélység 
szabályzása

szilikon
golyók

újdonság



JOY 2U
kényelmes univerzális szövetborítású (J/B kivitel) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: fehér textilbőr + szürkés fekete Boss 13 textil -

 Mérete (Szé/Mé/Ma): 321x189/202x85 cm, fekvőfelület 287x140 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x50/80 cm. Egyéniraktárkészletből azonnal vihető.
megrendelés lehetséges 4 színváltozatban textilbőrből és 4 féle zsenília Boss szövet színkombinációban, ár . Szállítási idő 6-8 hét.326 200 Ft

Színminták textilbőr:

Színminták zsenília Boss:

textilbőr fehér + szövet Boss 
13 szürkés fekete

balos kivitel
textilbőr fehér/Inari 94 sötétszürke

Színminták, szövet Inari:

bézs 01 fekete 14 fehér 26 barna 18

Boss
krém 01

Boss
bézs 04

Boss 
barna 07

Boss 
fekete 14

Inari 94
sötétszürke

Inari 22
bézs

Inari 24
barna

Inari 100
fekete

HABSZIVACS
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balos kivitel
textilbőr fekete/Berlin 01 melír

AKRON
sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, kartámasz
lehajtható funkcióval, jobbos és balos kivitelben, szövet: fehér textilbőr/zsenília Inari
94 sötétszürke vagy fekete textilbőr/zsenília Berlin 01 melír – mindkét színváltozat
raktárkészletből azonnal vihető, mérete (Szé/Mé/Ma): 278x212x104 cm,
fekvőfelület (Szé/Ho): 120x200 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 41x51 cm. 4 féle
színű textilbőr és 4 féle színű  Inari szövet kombinációban is rendelhető,ár:

 Szállítási idő 6-8 hét.355 900 Ft.

( 3 állítható fejtámla )

299 900 Ft

338 900 Ft

Színminták textilbőr:

1310/14
 bézs

1310/10
    fehér

1310/25
  fekete

1310/13
csokoládé

TRENDY

RUGÓ

univerzális (balos/jobbos) szövetborítású sarokülőgarnitúra
ágyfunkcióval, anyaga: textilbőr fehér 26/szövet Malmo 90
szürke vagy fekete textilbőr 14/szövet Malmo 92 szürke melí
 – ,mindkét színváltozat raktárkészletből azonnal vihető
mérete: (SzéxMéxMa): 350x188/188x88 cm, fekvőfelület:
(SzéxHo): 140x290 cm, ülőmagasság/ülőmélység:: 42x60 cm.

textilbőr fekete 14/szövet Malmo 92 szürke melír

318 700 Ft

textilbőr fehér 26/szövet Malmo 90 szürke

BONELL
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univerzális (J/B kivitel), szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval,állítható fejtámlákkal, 2 dekoratív párnával, 
anyaga: szövet AVIS 29 mentol/25 szürke, , mérete (SzéxMéxMa): 224x183x86/104 cm, raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület (SzéxHo): 126x201 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 46x57 cm. Megrendelhető Avis szövet 8 féle színváltozatában, 
szállítási idő 6-8 hét.

BELMONT

újdonság

RUGÓ HR HABHR HABHR HAB

szövet AVIS 29 mentol/25 szürke/bükk lábakkal

(3 állítható fejtámlával)

01
világosszürke

15
bézs

23
sötétszürke

25
szürke

27
mustár

40
barna

37
taupe 

szürkésbarna
29 

mentol

Színminták szövet Avis:

balos kivitel
textilbőr fehér/szövet Mura fekete

az ülőgarnitúra alkalmas
mindennapi alvásra

WARAN
szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval,  jobbos és balos 
kivitelben, anyag: textilbőr fehér / szövet fekete Mura vagy textilbőr 1100 fekete / 
szövet Etna 90 világosszürke - . Minőségi bonellrugós kivitel.raktárkészletről azonnal vihető
Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 264x196x91 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 140x200 cm,
ülőmagasság x ülőmélység: : 43x53 cm.Megrendelhető textilbőr 4 színváltozatában és a 
Mura szövet 8 színváltozatában. Ár: .Szállítási idő: 6-8 hét.754 €

Színminták textilbőr: Színminták szövet Mura:

jobbos kivitel
textilbőr 1100 fekete/szövet Etna 90 világosszürke

lila 65 barna 29szürke 96szürke feketebarna fehér bézs 21
világosbarna

 22
sötétbarna 24

kék85 szürke 91 BONELL

GINIO
szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, az állítható fejtámlák 106 cm magasságig biztosítják a hát és fej kényelmét, 
dekoratív párnákkal, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Kronos 1 méz / Kronos 4 petróleum-  Méretek:  raktárkészletről azonnal vihető.
(Szé x Mé x Ma): ): 298x183x88/106 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 127x233 cm, ülőmagasság x ülőmélység: : 46x59 cm.Megrendelhető  a 
Kronos szövet 7 színváltozatában és a Paros szövet 2 színváltozatában. Szállítási idő: 6-8 hét.

jobbos kivitel
szövet Kronos 1 méz/Kronos 4 petróleum

RUGÓ HR HABHR HABHR HAB(3 állítható fejtámlával)

06 
sötétbarna

09 
sötétkék

04 
petróleum

19 
smaragdzöld

26 
mentol

34 
sötétszürke

29 
rózsaszín

Színminták szövet Kronos:

03
taupe 

szürkésbarna
05

világosszürke

Színminták szövet Paros:

széles ágyneműtartó

magas komfortérzetet biztosít 106 cm magasságig

000 000 Ft

290 900 Ft

329 900 Ft

PEPER U
szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, szövet: Portland 24 barna - , méreteraktárkészletből azonnal vihető
(SzéxMéxMa): 322x170/198x84 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 126x265 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 42x60 cm. A Portland szövet 4 színárnyalatában rendelhető. 
Ár: . Szállítási idő 6-8 hét.431 800 Ft

Színminták szövet Portland:

világosbarna
Portland 22

zöld
Portland 35

szürke
Portland 90

fekete
Portland 100

RUGÓ

balos kivitel
barna szövet Portland 24

399 700 Ft

újdonság



ÜLŐGARNITÚRÁK28

elegáns U alakú szövetborítású 
sarokülőgarnitúra balos/jobbos 
kivitel, anyaga szövet Malmo 94 
barnásszürke textilbőr 26 
fehér+Malmo 95 sötétszürke vagy 
textilbőr 14 fekete+Malmo 95 
sötétszürke, 

, 
méretek (SzéxMéxMa): 
342x162/193x76 cm, 

: 39x63 
cm.

minden színváltozat -  
raktárkészletről azonnal vihető

ülőmagasság/ülőmélység

ATOSO

Balos kivitel 
bőr 26 fehér+Malmo 95 sötétszürke

balos kivitel
Malmo 94 barnásszürke

balos kivitel
bőr 14 fekete+Malmo 95 sötétszürke

újdonság

RUGÓ

314 800 Ft

sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és
ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben,
anyag: szövet barna zsenília Hugo 05
- . Mérete 
(Szé/Mé/Ma): 270x220x93 cm, fekvőfelület
(Ho/Szé): 200x120 cm, ülőmagasság x ülőmélység:
51x53 cm. Megrendelhető 3 színváltozatban Hugo
szövetből, ára . Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető

346 800 Ft

Színminták zsenília Hugo:

bézs szürke fekete RUGÓ

balos kivitel

zsenilia Hugo 05 barna

AMELIA

327 000 Ft

KARMA
szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval
állítható kartámlákkal, jobbos és bal oldali
kivitel, anyag: az ülőgarnitúra váza barna
textilbőr 69 + ülőfelület Berlin 01 szürkésbarna
- , mérete
(Szé/Ma/Mé): 295x170x88 cm, fekvőfelület
(Szé/Ho): 136x240 cm, ülőmagasság/
ülőmélység: 39x60/72 cm.

raktárkészletből azonnal vihető

275 400 Ft

textilbőr barna 69 + ülőrész Berlin 01 szürkésbarna  

balos kivitel RUGÓ



sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval,állítható 
fejtámlákkal, jobbos  és balos kivitelben, színváltozatok: szövet szürke
Nemo 15 + világos varrás - . Mérete raktárkészletről azonnal vihető
(Szé/Mé/Ma):265x175x100/85 cm, fekvőfelület 215x125 cm.   

Systém U 
Ľ prevedenie
Nemo 15 sivá

KAZARA kis sarok

Egyéni megrendelés lehetséges 
a Nemo zsenília 5 színváltozatának

és textilbőrnek a kombinációjában/világos 
vagy sötét varrással.
Szállítási idő: 5-8 hét.

Az összes fejtámla állítható

m
a

g
a

ssá
g

 1
0

0
 cm

Szuper ár! 2 különálló ágyneműtartóval.

Sz
ín

m
in

tá
k 

te
xt

ilb
ő

r

Sz
ín

m
in

tá
k 

sz
ö

ve
t 

zs
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puff nagypuff kicsi

ülőmagasság/ülőmélység
 42x58 cm

szürke
Madryt 190

barna
Madryt 128

fekete
Madryt 1100

fehér
Madryt 120

zöld
Nemo 8

világoskék
Nemo 9

sötétbarna
Nemo 5

világosbarna
Nemo 3

RUGÓ

RUGÓ

( 3 állítható fejtámlával )

( 6 állítható fejtámlával )

KAZARA  U ALAKÚ

32 200 Ft 288 100 Ft 383 200 Ft 111 900 Ft. Egyéni megrendelés lehetséges textilbőr (váz) és Nemo textil (ülőfelület) kombinációjában, kis sarok ára: , U alakú ülőgarnitúra ára: , fotel textilbőrrel borítva: .

sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval, 2 ágyneműtartóval és 6 állítható fejtámlával, jobbos és balos kivitelben, színváltozatok: szövet szürke Nemo 15 + világos varrás - Egyéni raktárkészletről azonnal vihető. 
megrendelés lehetséges a Nemo zsenília 4 színváltozatában, világos vagy sötét varrással. Szállítási idő: 5-8 hét. Mérete (Szé/Mé/Ma): 335x205/175x100/85 cm, fekvőfelület: 270x125 cm, ülőmagasság x 
ülőmélység: 42x58 cm. Fotel megrendelése lehetséges (Szé/Mé/Ma): 102x98x100/85 cm, ár: , kis puff (Szé/Mé/Ma): 43x43x41 cm, az ára: , nagy puff (Szé/Mé/Ma): 80x57x41 cm, az ára:103 500 Ft 23 800 Ft

(illusztrált kép)

kis sarok
balos kivitel Nemo 15 szürke

(illusztrált kép)

276 900 Ft

369 900 Ft

jobbos kivitel fehér textilbőr/szövet
Nemo 17 fekete/fehér varrás

Színminták textilbőr:

Színminták szövet Nemo:

MARUTI
zöldbézsszürke

sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, kontrasztos varrással, jobbos és balos kivitelben, anyag: 
fehér textilbőr/fekete Nemo 17/fehér varrással - , mérete (Szé/Mé/Ma): 250x160x83 cm, raktárkészletről azonnal vihető
fekvőfelület (Szé/Ho): 120x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x57 cm, automata ágyazhatóság. 
Megrendelhető textilbőr 4 színváltozatban és Nemo szövet 4 színváltozatban , ár: . Szállítási idő 6-8 hét.270 700 Ft

fehér 26barna 18fekete 14szürke 8

piros

RUGÓ

235 800 Ft
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199 350 Ft

újdonság

ONTARIA
szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval skandináv stílusban praktikus 
zsebekkel az oldalán, jobbos és balos kivitelben, .
Anyag: szövet Malmo 90 szürke vagy Fiesta 112 bézs- 

. Méretek: (Szé x Mé x Ma): 
220x91/150x70/85 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 138x182 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: : 42x60/116 cm.

AUTOMATA ágyazhatóság
mindkét változat 

raktárkészletről azonnal vihető

 jobbos kivitel
szövet Malmo 90 szürke

 jobbos kivitel
szövet Fiesta 112 bézs

RUGÓ

MEDLIN

247 800 Ft

újdonság

RUGÓ
HR HABHR HAB

szövet Kronos 50 mentol/láb dió ára

univerzális (B/J) szövetborítású elegáns sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval és 
modern fa lábakkal. Anyag: szövet Kronos 50 mentol/ lábak dió, Kronos 22 szürke/ lábak wenge, 
Kronos 19 smaragd/ lábak dió, Jasmin 28 barna/ lábak wenge - összes változat raktárkészletről 
azonnal vihető.Méretek: (Szé x Mé x Ma):  236x151x88 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 146x206 cm,
ülőmagasság x ülőmélység: : 46x59 cm. A fotel mindegyik színváltozatban megvásárolható, 
mérete (Szé/Mé/Ma) : 83x88x93 cm, ára: 138 700 Ft   119 900 Ft. 

 szövet Kronos 22 szürke/láb wenge

szövet Kronos 19 smaragd/láb dió

szövet Jasmin 28 barna/láb wenge
ár: 267 500 Ft

328 300 Ft

újdonság

ONTARIA U

RUGÓjobbos kivitel
Malmo 90 szürke

30

szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval skandináv
stílusban praktikus zsebekkel az oldalán,

jobbos és balos kivitelben, , 
anyaga: szövet Malmo 90 szövet 

, mérete: (SzéxMéxMa): 
296x150/196x70/85 cm, 

fekvőfelület:(Szé x Ho): 115x251 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 42x55 cm.

AUTOMATA ágyazhatóság
raktárkészletről 

azonnal vihető
– 

212 800 Ft

267 500 Ft

119 990 Ft

 cena za kreslo
138 700 Ft

fotel



Malmo 85 tyrkysová
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szövetborítású elegáns sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fa lábakkal, dekoratív párnákkal, jobbos és balos kivitelben. Anyag: szövet Malmo new 83 
világosszürke/ Malmo new 72 , szövet Malmo new 2  barna/ Malmo new 08 világosbarna vagy szövet  Malmo new 90 szürke/ Malmo new 61 pasztell rózsaszín  – összes mentol 3
változat raktárkészletről azonnal vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma):  238 x146 x94 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 145x206 cm, ülőmagasság x ülőmélység: : 46x60 cm.  

HAKAN

  balos kivitel 
szövet  new 23 barna világosszürke Malmo  /Malmo new 08 

balos kivitel
  Malmo new  / Malmo new 61 szövet  90 szürke pasztell rózsaszín

balos kivitel
 Malmo new 83szövet

/Malmo new 72 mentolvilágosszürke

újdonság

RUGÓ
HR HABHR HABHR HAB

VINCENT
univerzális (B/J) szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval.Anyag: szövet Malmo 61 vénrózsa vagy Malmo 41 mustár- melír, 

  Malmo 85 türkisz vagy Malmo 83 világosszürke  – összes változat raktárkészletről azonnal vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma):230x80/143x70/85 cm,
 fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x44/106 cm.

újdonság

RUGÓ

VINCENT
univerzális (B/J) szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval.Anyag: szövet Malmo 61 vénrózsa vagy Malmo 41 mustár- melír, Malmo 85 türkisz vagy Malmo 83 
világosszürke  – összes változat raktárkészletről azonnal vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): 230x80/143x70/85cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x195 cm,ülőmagasság x ülőmélység:  
40x44/106 cm.

újdonság

RUGÓ

szövet sötétszürkeMalmo 95 

szövet Malmo 83 világosszürke

szövet Malmo 41 mustársárga-melír szövet Malmo 61 vénrózsaszínszövet Malmo 85 türkiz

259 900 Ft

169 900 Ft

225 600 Ft
247 700 Ft



váz fehér textilbőr 26 + 
zsenília Berlin szürke 01

Színminták, zsenília Berlin:

univerzális (balos/jobbos kivitel) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: váz fehér textilbőr 26 + zsenília Berlin 01 szürke vagy váz fekete 
textilbőr 14 + zsenília Berlin 02 – . Mérete (Szé/Mé/Ma): 320x218/158x85, fekvőfelület 130x295 cm, mindkét színváltozat raktárkészletből azonnal vihető
ülőmagasság/ülőmélység: 40x70 cm. Megrendelhető a textilbőr 4 színváltozatának és a Berlin zsenília 5 színváltozatának kombinációjában, az ára , ,288 600 Ft
szállítási idő: 6-8 hét.

STILO

TopTop
árár
Top
ár

Színminták, textilbőr:

szürkésbarna
Berlin  01

barna
melír

Berlin 24

fekete
Berlin 02

bézs
Berlin 11

szürke
Muna 8

fehér26 bézs01 barna18 fekete14

ÜLŐGARNITÚRÁK32

RUGÓ

szövet Fiesta fekete
+Montana 95 szürke

váz textilbőr fekete 14 + 
zsenília Berlin fekete 02

-tól
Fiesta fekete+Montana 95 szürke

ára

váz textilbőr fekete 14 + 
zsenília Berlin fekete 02

a váz textilbőr fehér 26 + 
zsenília Berlin szürke 01

kivitel ára 

242 800 Ft

279 900 Ft

TRAMP

univerzális (J/B kivitel) sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: textilbőr fekete 
1100/szövet Berlin 02 fekete melír , textilbőr barna 128/szövet Berlin 01 barnásszürke melír, 
vagy textilbőr szürke 195/szövet Savana 21 szürke -  Méretek: raktárkészletről azonnal vihető.
(Szé x Mé x Ma): 257x180x83 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 149x206 cm,ülőmagasság x ülőmélység: 39x65/90 cm.

textilbőr szürke 195/szövet Savana 21 szürke

textilbőr barna 128/szövet Berlin 01 barnásszürke melír

textilbőr fekete 1100/szövet Berlin 02 feketés melír

RUGÓ

247 600 Ft



textilbőr fehér/
Berlin 01 szürke melír

Színminták textilbőr

Színminták szövet Berlin:

fehérbarna

feketeszürke

bézs 11

szürke 01

fekete 02

barna 03

RUGÓ

univerzális (J/B) szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: fehér texilbőr/
Berlin 01 szürke melír. Ár: ; szövet Savana 03 barna. Ár:  vagy textilbőr 1100 fekete/szövet 239 000 Ft 239 000 Ft
Nevada 10 fekete melír. Ár: , összes színkombináció - . Mérete 209 900 Ft  raktárkészletről azonnal vihető
(Szé/Mé/Ma): 300x215x73 cm,, fekvőfelület: 150x240 cm, ülőmagasság x ülőmélység:42x65/85 cm. Egyéni 
megrendelés lehetséges 4 színváltozatban texilbőrből kombinálva a Berlin szövet 4 színváltozatával. Ár: 

. Szállítási idő 6-8 hét. 265 500 Ft

TONIKS

szövet Savana 03 barna

textilbőr 1100 fekete/szövet
Nevada 10 fekete melír

új színváltozat

modern sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitel, anyag: textilbőr 26 fehér + szövet Malmo 90 világosszürke vagy textilbőr 14 fekete + szövet 
Malmo 90 világosszürke - mindkét kivitel . Mérete (Szé/Mé/Ma): 250x91/195x77, fekvőfelület (Szé/Ho): 132x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: raktárkészletről azonnal vihető
40x47 cm.

LEMON

(illusztrált kép)

jobbos kivitel 
bőr 26 fehér+Malmo 

90 világosszürke

újdonság

jobbos kivitel, bőr 14 fekete+Malmo 90 világosszürke

RUGÓ

TOP!
Termék

szövet inari 91 szürke/textilbőr szürke

szövet Inari 96 sötétszürke/textilbőr fekete

BONA 
univerzális (J/B) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, színváltozatok: bronz zsenília Berlin/barna textilbőr, Inari 96 textil sötétszürke/fekete 
textilbőr vagy Inari 91 szürke/szürke textilbőr. , mérete (Szé/Mé/Ma): 247x154x85 cm, fekvőfelület Minden színváltozat raktárkészletből azonnal vihető
(Szé/Ho): 135x205 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x52/75 cm.

BONELL

 zsenília Berlin bronz/textilbőr barna 

209 900 Ft

255 800 Ft

209 900 Ft

-tól

ÜLŐGARNITÚRÁK 33



textilbőr fehér + Nemo 16 szürke

ESTEVAN
univerzális U-alakú szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: fekete textilbőr + szürke Nemo 16, fehér textilbőr + szürke Nemo 16 -

, mérete (Szé/Mé/Ma): 345x160/160x90 cm, fekvőfelület: 295x130 cm, ülőmagasság/ülőmélység: mindegyik színváltozat - raktárkészletből azonnal vihető
39x40/70 cm. Megrendelhető a textilbőr 4 színváltozatának és a Berlin zsenília 4 színváltozatának kombinációjában, ár . Szállítási idő: 6-8 hét.255 800 Ftillusztrált kép ágyfunkció

Textilbőr 04
fekete

Textilbőr 67
világosbarna

Textilbőr 68
sötétbarna

Berlin 01
világosbarna

Berlin 03
barna

Berlin 11
bézs

Berlin 70
bordó

Színminták zsenília Berlin

Színminták textilbőr

MINERVA
szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: fehér textilbőr/Berlin 01 szürke melír vagy 
szövet Aria 05barna - , mérete (Szé/Mé/Ma): 260x175x75 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 135x195 cm, ülőmagasság/raktárkészletből azonnal vihető
ülőmélység:43x65 cm. Megrendelhető a textilbőr 4 színváltozatábna és a Berlin szövet 4 színváltozatában, ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.243 600 Ft

textilbőr fehér/Berlin 01 szürke melír
jobbos kivitel

Színminták textilbőr

jobbos kivitel 
textilbőr fekete/szövet Portland 91 szürke

EMILY KIS SAROK

textilbőr fekete + Nemo 16 szürke

Színminták szövet Portland

szürke 90

lime 35 bézs22

fekete100 mentol 31

bézs 11 barna melír 24

Színminták szövet Berlin:

szürke 01 fekete 02

26 fehér

8 szürke

18 barna

14 fekete

Színminták textilbőr:

26 fehér8 szürke 18 bana14 fekete

pasztell
rózsaszín 79

barna 25

HABSZIVACS

BONELL

jobbos kivitel
szövet Aria 05 barna

ÜLŐGARNITÚRÁK34

RUGÓ

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: 
fekete textilbőr/szövet Portland 91 szürke -raktárkészletből 
azonnal vihető, mérete (Szé/Mé/Ma): 280x174x83 cm, 
fekvőfelület (Szé/Ho): 130x210 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 
43x63 cm.Megrendelhető a textilbőr 4 színváltozatában és 
a Portland szövet 7 színváltozatában, ár: .  306 600 Ft
Szállítási idő: 6-8 hét.

239 900 Ft

267 600 Ft

227 600 Ft



Jobb oldali kivitel,
szövet Trend 17/Porto 35 szürke

LARGO

PUNTOS
szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 3 színváltozatban, anyag: szövet Nemo fekete+soft fehér,
Nemo 16 szövet+soft cappucino vagy Nemo 16 szürke szövet+soft fehér - , jobbos és balosraktárkészletből azonnal vihető
kivitelben, mérete (Szé/Mé/Ma): 280x155x90 cm, fekvőfelület: 230x133 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 40x42/73 cm.

jobbos kivitel
Nemo 16 szürke + textilbőr Soft fehér

jobbos kivitel 
Nemo 16 szürke + textilbőr 

Soft Cappuccino

jobbos kivitel 
Nemo fekete + textilbőr 

Soft fehér

BONELL

RUGÓ
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NEMO 2 NEW
sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, rakodási felülettel az oldalán, jobbos és balos kivitel, anyag: textilbőr Soft 
fehér/ szövet Berlin 01 szürkésbarna - , mérete (Szé/Mé/Ma): 246x142x98/84 cm, fekvőfelület: 205x110 cm, raktárkészletből azonnal vihető
ülőmagasság x ülőmélység: 42x53 cm.

újdonság

RUGÓ

balos kivitel
textilbőr Soft fehér + szövet
Berlín 01 szürkésbarna

234 800 Ft

199 900 Ft

179 900 Ft

szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, dekoratív varrással, jobb és balos kivitelben, anyag: szövet Trend 17 /Porto 35 szürke – 
a raktárkészletből azonnal vihető, méret (Szé/Mé/Ma): 240x140/86x86 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 130x195 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 41x48 cm.

254 200 Ft



ORAGION
szövetborítású ülőgarnitúra: 3-as, 2-es és fotel, anyag: textilbőr Madryt 120 fehér - 

. Mérete (Szé/Mé/Ma): 3-as: 214x90x82cm, 2-es: raktárkészletből azonnal vihető
fotel: 94x82x90cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x57 cm. Megrendelhető a textilbőr 
3 színváltozatban és a Boss zsenília 3 színváltozatában. Szállítási idő 6-8 hét

2-ülőrész

3-ülőrész

fotel

textilbőr Madryt 120

Színminták textilbőr Madryt:Színminták zsenília Boss: 

sötétszürke
190 barna 128 fekete 1100barna06 fekete 13

világosszürke
 11

RUGÓ
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FONDI

szürke

2-es ülőrész

3-as ülőrész

komplett 3+2
3-ülés + 2-ülés

anyag: szövet + króm, kivitelszövet szürke vagy 
bézs  - mindkét színkombináció raktárkészletből 

azonnal vihető, Mérete (Szé/Mé/Ma): 3-as: 
189x86x87 cm,, 2-es: 149x86x87 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 47x55 cm.

bézs

újdonság

AMEDIA
szövetborítású, ágyfunkciós 3-ülés ágyneműtartóval és fotel, modern

skandináv stílusban, anyag: szövet + természetes színárnyalatú fa, 
kivitel: Norn 65 mustársárga, Norn 07 szürke vagy Shaggy 8 csokoládé

– . az összes kivitel raktárkészletről azonnal vihető
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 3-ülés : 210x94x92 cm, fekvőfelület: 
(Szé x Ho): 124x180 cm, fotel: (Szé x Mé x Ma): 88x95x90 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 45x62 cm.

BONELL

 Norn 65 mustársárga

 Norn 07 szürke

fotel3R-ülés

Shaggy 8 csokoládé

3R + 1 + 1
kedvező ár a szettért

HABSZIVACS

279 900 Ft

155 500 Ft 66 700 Ft

98 300 Ft

177 400 Ft
149 900 Ft

224 300 Ft



váz zsenília  Berlin 10 + ülés Savana szürke 21

fotel

Savana 25 + díszpárnák Rose 14

MILO
3 személyes ülőgarnitúra fotellal. Kivitel: váz: zsenília Berlin 
3 + ülőrész Savana 25 barna, váz: zsenília Berlin 10 + ülőrész 
Savana 21 szürke vagy Savana 25 + párnák Rose 14 mintával -

 Méretek: (Szé/Mé/Ma): 
3-as 221x91x90 cm, fekvőfelület 190x122 cm, ülőmagasság x 
ülőmélység: 40x60 cm, fotel 79x78x85 cm.Egyéni megrendelés 
lehetséges a zsenília Berlin 4 színárnyalatában és a Savana 
szövet 12 színárnyalatában. Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletről azonnal elvihető.

fotel

3R-ülés

puff

Berlin 03 + Savana 25

3R-ülés
fotel

3R-ülés

LAGONA
szövetborítású 3-üléses kanapé  ágyfunkcióval és fotel, anyag: Savana 05 + Savana 
21 – szürke –  Méretek (Szé/Mé/Ma): 3-as: 212x86x92cm, 
fotel: 78 x92 cm, fekvőfelület: 3-as: (Szé x Ho): 185x115 cm, ülésmagasság x ülésmélység: 42x51 cm.

 raktárkészletről azonnal vihető.
x68

fotel

3R-ülés

RUGÓ

21 4 5 16
világosszürke sötétszürke barnasötétbarna

25
sötétbézs

17
homok

31
világoszöld

34
zöldesszürke

72
mentol

84
szürkésfehér

61
vénrózsaszín lila

69

RUGÓ

ÜLŐGARNITÚRÁK

Színminták szövet Berlin:

fekete 02 bézs 11barna 03szürke 10 

Színminták zsenília Savana:

37

000 000 Ft

000 000 Ft

148 400 Ft 65 200 Ft

148 400 Ft
65 200 Ft

37 900 Ft

156 900 Ft

69 900 Ft

126 900 Ft

85 900 Ft

modern szövetborítású 3-as, 2-es és fotel, kivitel: textilbőr bézs- , mérete (Szé/Mé/Ma) 3-as: 205x78x63 cm, 2-es 140x63x78 cm, fotel:
89x78x63 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x55 cm. Rendelhető textilbőr 6 színváltozatából. Ár: fotel: , 2-es:  3-as: .: Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető
60 300 Ft 72 900 Ft, 101 600 Ft

3-as ülés

2-es ülés

fotel

fekete textilbőrbézs textilbőr

HABSZIVACS

HOMKER

Színminták textilbőr:

szürke barna

fekete fehér

zöldpiros

95 900 Ft
68 600 Ft

56 700 Ft
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FELIMA
univerzális sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: textilbőr Soft fehér / szövet 
Cover 15 taupe szürkésbarna vagy textilbőr Soft fehér / szövet 
Cover 61 rózsaszín – mindkét változat raktárkészletről azonnal 
vihető. Méretek: (Szé x Mé x Ma): 285x186x75/91, fekvőfelület: 
(Szé x Ho): 138x230 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x63/86 cm.
Rendelhető a Cover szövet 8 színváltozatából és a Soft textilbőr 
4 színváltozatából. Szállítási idő 6-8 hét.

újdonság
RUGÓ

 
textilbőr Soft fehér/szövet Cover 61 rózsaszín

Színminták szövet Cover:

sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, anyag: textilbőr Soft fekete/ Portland 90 szürke - . Méretek: raktárkészletről azonnal vihető
(Szé x Mé x Ma): 300x207x90/73 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 195x140 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x63/98 cm. Rendelhető a Portland szövet 5 színváltozatából. 
Szállítási idő 6-8 hét.

ELIMER

újdonság RUGÓ

jobbos kivitel
textilbőr Soft fekete/szövet Portland 90 szürke

COVER 02
krém

COVER 83
szürkésbarna

COVER 52
világosbarna

COVER 70
mentol

COVER 87
világosszürke

COVER 92
szürke

COVER 24
sötétszürke

COVER 29
barna

Színminták szövet Portland:

 Színminták textilbőrSoft :

fehérbarnafeketeszürke

Színminták textilbőr Soft:

fehérbarnafeketeszürke

2618148

2618148

 
textilbőr Soft fehér/szövet Cover 15 taupe szürkésbarna

lila 65 lime 35 bézs 22 fekete 100
sötétszürke

95

239 800 Ft

242 500 Ft

LATE
sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és 2x ágyneműtartóval, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: fekete textilbőr/szövet 
Portland 91 szürke   - Bonell -raktárkészletről azonnal vihető
rugós ülőhely, automata ágyazhatóság, méretek 
(Szé/Mé/Ma):250x140x95 cm, fekvőfelület 
(Szé/Ho): 140x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 
40x63 cm. Rendelhető 4 színváltozatban textilbőrből 
és a Portland textil 7 színárnyalatában. Ár: .  273 900 Ft
Szállítási idő 6-8 hét. Színminták szövet PortlandSzínminták textilbőr 

balos kivitel textilbőr fekete/szövet Portland 91 szürke

az ülőgarnitúra alkalmas
a mindennapi alvásra

lila 65 szürke 90 lime 35 bézs 22 fekete 100 mentol 31fehér 1 bézs 2 barna 3 fekete  5

pasztell
rózsaszín 79

BONELL
257 900 Ft

260 200 Ft



3R+1+1
komplett szett ár

Színminták zsenília Flora:

szövet Flora bézs

ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval 3R+1+1, anyag: szövet bézs színű zsenília Flora 2280/01+2281/01, fa: sötét dió vagy szövet 
Cablo 14 szürke, fa: wenge - , mérete (Szé/Mé/Ma) 3-as: 225x95x95 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 125x185 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 42,5x53 cm, fotel (Szé/Mé/Ma): 88x90x95 cm. Megrendelhető 2 színváltozatban Flora szövetből, ár:  
Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető
349 400 Ft.

csokoládé arany

szövet Cablo szürke

METY

RUGÓ
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COLUMBUS
modern kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fa diószínű lábakkal,  kivitel: szövet Kronos 35 bézses-arany, Kronos 29 rózsaszín, Kronos 19 zöld, Kronos 9 kék 
vagy szövet Paros 5 világosszürke -  , mérete (Szé/Mé/Ma): 215x90x108 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 126x190 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 47x62 cm.

összes változat raktárkészletről azonnal vihető

RÚGÓ

fotel ára

puff ára

Rufino fotel
+ puff Paros 5 

világosszürke+dió

Rufino fotel
+ taburet Kronos 19 

zöld+dió

Rufino fotel
+ puff Kronos 29 

rózsaszín+dió

RUFINO
Kronos 19 
zöld+dió

újdonság

Kronos 35 bézses-arany+dió

Kronos 9 kék+dió

Kronos 19 zöld+dió

Kronos 29 rózsaszín+dió

Paros 5 világosszürke+dió

329 600 Ft

169 900 Ft

86 800 Ft

21 500 Ft

új színváltozat

Rufino fotel
+ puff Kronos 09

kék+dió



ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 
jobbos és balos kivitelben, anyag: zsenília Berlin 

szürke + fehér texilbőr vagy zsenília Berlin barna+ 
fehér texilbőr - 

. Mérete (Szé/Mé/Ma): 
254x155x78 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 125x195 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 40x75 cm.

mindkét változat raktárkészletből 
azonnal vihető

PEDRO

                balos kivitel
zsenília Berlin 01 szürke+textilbőr fehér 26

zsenília Berlin 03 barna+textilbőr fehér 26

textilbőr fehér/Savana 05

TIGER U
univerzális (J/B) szövetborítású U-alakú 
sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és
ágyneműtartóval, anyag: textilbőr fehér/szövet
Savana 05 vagy szövet Malmo 23 barna,

, mérete (Szé/Mé/Ma): 308x140/
140x85 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 118x260 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 40x50/77 cm.

mindkét kivitel raktárkészletből azonnal
vihető

szövet Malmo 23 barna

HABSZIVACS

RUGÓ

209 900 Ft

239 800 Ft
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balos kivitel -
 szövet Savana szürke melírLine 10

Színminták párna:

Boston 11 Line 21Boston 61 Line 31Boston 231

MEXX
sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos kivitelben, minőségi bonellrugós felület, anyaga: szövet Inari 91 szürke/párna Inari 100 fekete
vagy szövet Savana szürke melír/párna minta - . Mérete: (Szé/Mé/Ma): 203x140x75 cm, fekvőfelület (Ho/Szé): 127x203 cm, raktárkészletből azonnal vihető
ülőmagasság x ülőmélység: 37x53/74 cm. Megrendelés lehetséges az ábrázolt színváltozatokban, az ára . Szállítási idő 6-8 hét.142 500 Ft

Színminták ülőrész:

szürke fekete csokoládé

Altara barna mix/mintás díszpárna

az ülőgarnitúra alkalmas
mindennapi alvásra

jobbos kivitel
szövet Inari 91 szürke/

párna
Inari 100 fekete

HABSZIVACS

textilbőr barna/szövet Berlin barna melír

univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, színváltozatok: fekete texilbőr/Berlin textil fekete melír vagy barna texilbőr/Berlin textil barna melír –
. Méretek (Szé/Mé/Ma): 230x156x74/90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 120x197 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 41x52/76 cm.mindkét színváltozat raktárkészletből azonnal vihető

textilbőr fekete/szövet Berlin fekete melír

sarok ára

KANSAS
HABSZIVACS

elegáns, szövetborítású, 3-as ülőrész puffal, anyaga: szövet Malmo 90 világosszürke ,  – raktárkészletből azonnal vihető
méretek(SzéxMéxMa): 3-as ülőrész: 200x75x80 cm, puff 55x55x47 cm, : 47x50 cm.ülőmagasság x ülőmélység SILERA

szövet Malmo 90 világosszürke

HABSZIVACS

újdonság

POLARIS NEW

( 3-as ülőrész+puff ára )

univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga: Altara sötétszürke mix/díszpárna minta vagy Altara barna mix/díszpárna minta 
raktárkészletből azonnal vihető, mérete (Szé/Mé/Ma): 192x142x68/78 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 135x192 cm, ülőmagasság x ülőmélység:40x51/64 cm.

MOLITAN

Altara sötétszürke mix/mintás díszpárna

129 200 Ft

117 400 Ft

129 900 Ft

176 400 Ft
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MAGNA
univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szürke Alova szövet + fehér textilbőr vagy barna
Alova + barna textilbőr – , mérete (Szé/Mé/Ma): 248x166x81 cm, mindkét változat raktárkészletből azonnal vihető
fekvőfelület: 197x120 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x56/75 cm.

szövet Alova szürke + textilbőr fehér

szövet Alova barna + textilbőr barna

HABSZIVACS
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ESTERA
modern univerzális szövetborítású ülőgarnitúra ágyfunkcióval, 
anyag: szövet Enjoy 23/21 szürke - . raktárkészletről azonnal vihető
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 230x140x89 cm, fekvőfelület:
(Szé x Ho): 200x126 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 42x60cm. szövet Enjoy 23/ 21 szürke

BONELL

NIKOS

RUGÓ
balos kivitel

szövet Malmo 90 szürke

balos kivitel, szövet 
Look 7 szürkésbarna

újdonság

szövetborítású sarokülőgarnitúra, jobbos és balos kivitelben, praktikus 
zsebekkel az oldalán. Anyaga: szövet Malmo 90 szürke vagy szövet Look 7 
szürkésbarna. . Mérete (Szé Mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető
x Mé x Ma): 235x78/145x68/80 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x196 cm , 
ülőmagasság x ülőmélység: 40x49/112 cm.

szövetborítású sarokülőgarnitúra+ puff, jobbos és balos kivitelben, anyaga: textilbőr fehér +szövet zsenília Berlin 01 melír vagy textilbőr barna + szövet zsenília 
Berlin 03 barna. . Mérete (Szé x Mé x Ma): sarok 207x198x92 cm, puff: 100x96x41 cm,fekvőfelület: 181x175 cm, Mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető
ülőmagasság x ülőmélység: 41x65/81 cm.

a sarok és a puff ára

PETRANA NEW

textilbőr fehér + szövet zsenília Berlin 01 melír

textilbőr barna + szövet zsenília Berlin 03 barna
jobbos kivitel

jobbos kivitel

puff

új beszállító
jobb minőség

RUGÓ

199 900 Ft

174 900 Ft

197 200 Ft

223 900 Ft



zsenília Inari 100 fekete/Inari 90 világosszürke

textilbőr barna EKO 18/zsenília Inari 23 világosbarna

univerzális (J/B kivitel) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, színváltozatok: fekete zsenília Inari/zsenília Inari világosszürke vagy barna texilbőr/zsenília Inari
világosbarna. , mérete (Szé/Mé/Ma): 232x180x75/92 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 125x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 
41x52/76 cm.

Mindkét változat raktárkészletből azonnal vihető LUNETA

Antara Dune bézs 3009 + barna párnák Grizzly 3011

szövet Antarazsenília Savana

MAMBA
univerzális (J/B kivitel) szövetborítású sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Antara Dune bézs 3009-csokoládé - .
Méretek (Szé/Mé/Ma): 232x158/75x86 cm, fekvőfelület: 140x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x51/74 cm. Lehetséges rendelni az Antara szövet 12 színárnyalatában

 árban, és a minőségi zsenília Savana 12 színárnyalatában árban. Szállítási idő egyéni megrendeléskor 6-8 hét.

 raktárkészletből azonnal vihető

215 900 Ft  233 700 Ft 

2151
marron

2070
choco

2003
oak

2004
mika

2029
bordo

1011
red

2062
orange

2015
black

2038
n.elefant

2012
silver

2150
pistazie mc

214

516

25

HABSZIVACS

RUGÓ 17 31

34

72 84

61 69
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2020
beige

189 900 Ft

211 300 Ft

215 900 Ft

textilbőr fekete/szövet szürke

HABSZIVACS

univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágynaműtartóval, anyag és színváltozat: szövet barna/szövet bézs vagy textilbőr fekete/szövet szürke - , 
méret (Szé/Mé/Ma): 230x144/75 cm, fekvőfelület: 198x120 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 40x68 cm.

a raktárkészletből azonnal vihető

szövet barna/szövet bézs

ARON

137 900 Ft



LUTON
univerzális sarokgarnitúra szövetborítású (J/B kivitel) ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 2 dekoratív párnával, anyag: szövet Malmo 95 szürke – raktárkészletről azonnal vihető. 
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 220x142x88 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x55 cm.

HABSZIVACS
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 szövet GREY szürke

univerzális szövetborítású sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szürke GREY szövet -
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 242x145x77 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 122x196 cm , ülőmagasság x ülőmélység: 40x55 cm.

 raktárkészletről azonnal vihető.

DALAS

HABSZIVACS

                  balos kivitel
Alova bézs + szövet Berlin 01 melír

IDA NEW
szövetborítású sarokülőgarnitúra + puff, jobbos és balos kivitelben, anyag: szövet Alova bézs színű + szövet zsenília 
Berlin 01 melír vagy Alova barna + szövet zsenília Berlin 03 - . Mérete 
(Szé/Mé/Ma): 209x156x64/82 cm, puff 100x60x40 cm, fekvőfelület: 188x148 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x61/84 cm.

mindkét változat raktárkészletből azonnal vihető

RUGÓ

                  jobbos kivitel
Alova barna + szövet Berlin 03 barna

komplett sarok + puff
ára

szövet Malmo 95 szürke

TARIK
univerzális (J/B kivitel) sarokgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Inari 25 sötétbarna/ szövet Inari 23 világosbarna 
vagy szövet Inari 94 szürke/ szövet Inari 91 világosszürke, Méretek: (Szé x Mé x Ma): 
235x128x76/96cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 126x203 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 39x57/77 cm

mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető. 

újdonság szuper ár

HABSZIVACS

szövet Inari 94 szürke/szövet Inari 91 világosszürke

szövet Inari 25 sötétbarna/szövet Inari 23 világosbarna

szövet Inari 25 sötétbarna/szövet Inari 23 világosbarna

158 900 Ft

144 900 Ft

179 900 Ft

142 900 Ft

162 500 Ft



textilbőr fehér/szövet
Alova szövet

textilbőr fehér/szövet Berlin 02

OXFORD

TOBIAS

szövetborítású univerzális (B/J) sarokülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga: textilbőr fehér/szövet alova szürke -
. Mérete (Szé/Mé/Ma): 244x145x78 cm, fekvőfelület (Szé x Ho): 120x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x55/75 cm.raktárkészletből azonnal vihető

árengedmény

-18%

univerzális sarokülőgarnitúra (B/J) ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga: textilbőr fehér/ szövet Berlin 02 vagy szövet Malmo 16 cappuccino - 
,mérete (Szé/Mé/Ma): 230x144x70/80 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 118x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x51 cm.raktárkészletből azonnal vihető

szövet Malmo 16 cappuccino

HABSZIVACS

az ár a szövet Malmo 16 capuccino
fehér textilbőr/zsenília Berlin 02

változatra vonatkozik
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HABSZIVACS

TIPO

szövet Fiesta 14 fekete/Fiesta 104 szürke

univerzális sarokülőgarnitúra (B/J) ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga:
226x145x  cm, fekvőfelület: (Szé x Ho):110x196 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x46 cm.

 szövet Fiesta 14 fekete/Fiesta 104 szürke -  (SzéxMéxMa): 

73/88

raktárkészletből azonnal vihető,

árengedmény

-21%

újdonság

BONELL

137 900 Ft

168 900 Ft

137 900 Ft

135 800 Ft

172 300 Ft



textilbőr 1132 szürke/szövet Baltimor 22 türkizaz ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra
kattintós vasalattal fekhellyé nyitható,

LIAM kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga: textilbőr 1132 szürke/szövet Baltimor 22 türkiz vagy textilbőr 120 fehér/szövet Baltimor 95 szürke – 
. Mérete (Szé/Mé/Ma): 195x95x95 cm, fekvőfelület (Szé x Ho): 125x195 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 44x60 cm.

azonnal 
vihető, raktárkészletből

BONELL

REMIA

HABSZIVACS

KANAPÉK46

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: textilbőr 800 fehér/szövet DOT 
szürke - . Méretek: (Szé x Mé x Ma): 200x90x70cm,
fekvőfelület: (Szé x Ho): 148x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x60/83 cm.

raktárkészletről azonnal vihető

Színminták szövet  Dot:

 krém 11 barna 28 bézs 22világosszürke 90szürke 95 piros60 fekete 100

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval anyaga: szövet Dot 15 szürkésbarna Taupe, , mérete: (SzéxMéxMa): 195x88x70/90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 
(130x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x52/73 cm. Megrendelhető Dot szövet 7 színváltozatban, az ára . Szállítási idő 6-8 hét.

 raktárkészletből azonnal vihető
135 600 FtFERIHA

újdonság

BONELL

szürke szövet DOT/fehér textilbőr

szövet Dot 15 szürkésbarna Taupe

ARLON
szövetborítású kanapé ágyfunkcióval, ágyneműtartóval és párnákkal. Anyag: szövet Matrix 15 szürke/textilbőr Sioux 
118 szürke - . Méretek: (Szé x Mé x Ma): 201x96x85 cm, fekvőfelület: 196x139 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 43x56/79cm.

raktárkészletről azonnal vihető

szövet Matrix 15 szürke/textilbőr Sioux 118 szürke
RUGÓ

ELMO

ágyazható kanapé, anyag: szövet szürke/kék + természetes színárnyalatú fa - 
. Méret: (Szé x Mé x Ma): 193x83x95 cm,fekvőfelület: (Szé x Ho): 193x110 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 38x54 cm. A modell csak a készlet erejéig tart.

raktárkészletből 
azonnal elvihető

HABSZIVACS

illusztrált kép, ágyfunkció

126 700 Ft

124 700 Ft 169 900 Ft

78 600 Ft

115 000 Ft

82 600 Ft



KANAPÉK 47

PORTO BIG SOFA

újdonság

újdonság

ARIANA
modern szövetborítású kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fa lábakkal, skandináv stílus, beleértve  
a dekoratív párnákat, anyag: szövet Paros 5 világosszürke + párna Kronos 29 rózsaszín/ Kronos 9 sötétkék,   

. Méretek: (Szé x Mé x Ma): ): 238x101x74/88, fekvőfelület:(Szé x Ho): 
153x190 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x62 cm. Rendelhető a Kronos szövet 6 színváltozatában és a 
Paros szövet 2 színváltozatában. Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletről azonnal vihető

Színminták szövet Soro:

fehérszürke fekete zöldpiros

Színminták textilbőr:

RUGÓ HR HABHR HAB

90
világosszürke

61
pasztell

rózsaszín

21
krém

28
barna

97
szürke

41
mustár

34
mentol

09 
sötétkék

19 
smaragd

26 
mentol

34 
sötétszürke

29 
rózsaszín

Színminták szövet Kronos:

03 
taupe 

szürkésbarna

05
világosszürke

Színminták szövet Paros:

06 
sötétbarna

barna

stílusos kanapé (big sofa), anyag: kartámasz – textilbőr 928 barna/ ülőrész + nagy párnák szövet Soro 95 taupe barnásszürke/ közepes párnák szövet Soro 97 szürke/ kis párnák szövet Soro  90 világosszürke, textilbőr 926 taupe 
szürkésbarna, ülőrész + nagy párnák szövet Soro 95 taupe szürkésbarna/ közepes párnák szövet Soro 23 világosbarna/ kis párnák szövet Soro 21rémszínű vagy textilbőr 920 fehér/  ülőrész + nagy párnák szövet Soro 97 szürke/ 
közepes párnák szövet Soro 90 világosszürke/ kis párnák szövet Soro  61 pasztellrózsaszín - , méretek: (Szé x Mé x Ma): 290x140x80 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 180x240 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 43x70/120 cm.Rendelhető a Soro szövet 7 színváltozatában kombinálva a textilbőr 6 színváltozatával vagy az Ön által választott színkombinációban, az ára . Szállítási idő 6-8 hét.

 összes változat raktárkészletről azonnal vihető
319 800 Ft

textilbőr 926 taupe szürkésbarna/ülőrész+nagy párnák szövet
Soro 95 taupe szürkésbarna/közepes párnák szövet Soro 23

világosbarna/kis párnák Soro 21 krém

textilbőr 920 fehér/ülőrész+nagy párnák szövet Soro 97
szürke/közepes párnák szövet Soro 90 világosszürke/kis

párnák Soro 61 pasztell rózsaszín
textilbőr 928 barna/ülőrész+nagy párnák szövet

Soro 95 taupe barnásszürke/közepes párnák szövet Soro 97
szürke/kis párnák Soro 90 svetlosivá  

VILDAN
luxus szövetborítású elegáns nagy kanapé  párnákkal pasztell színekben,4 párna mérete 50x40 cm a 3 párna mérete 55x55 cm. A kanapé kerek, modern megjelenésű, kiváló minőségű, anyaga: váz 
fehér textilbőr, ülőrész szövete All senses szürke/párnák türkisz/szürke, világosszürke vagy szövet New York fekete/párnák
fekete/világosszürke - , mérete (SzéxMéxMa): 233x142x80 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 45x124 cm. A párnák eltávolítása után a  
fekvőfelület mérete (SzéxHo): 213x132 cm.

váz fehér textilbőr/ülőrész All senses szürke/párnák szürke/
mindegyik színváltozat raktárkészletből azonnal vihető

váz fehér textilbőr/sülés szövet New York
fekete/párnák fekete/világosszürke váz textilbőr fehér/ülőrész szövet All senses szürke/párnák türkiz/szürke

újdonság

RUGÓ

váz textilbőr fehér /ülés All senses
szürke/párnák szürke/világosszürke

fekvőfelület 180x240 cm

299 900 Ft

298 800 Ft

229 900 Ft



újdonság

ALFA 80 barna

ALFA 85 türkiz

ALFA 17 világosszürke

SPIKER
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: szövet szürke Nemo 16/08 
zöld/párnák AC4 mintával - . Mérete (Szé/Mé/Ma): 
206x91x77 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 146x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 
41x48/72 cm.

raktárkészletből azonnal vihető ROKAR
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: szövet fekete 
Nemo 17/ szürke 14/párnák szürke mintával -

. Mérete (Szé/Mé/Ma): 203x91x73/83 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 
144x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x48/72 cm.

raktárkészletből azonnal 
vihető

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

szövet barna/fehér

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, , minőségi bonell rugós ülőhely, színváltozatok: szövet szürke-fehér vagy barna-fehér. Mérete (Szé/Mé/Ma):
190x85x88 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 116x190 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x50 cm.

alkalmas mindennapi alvásra
KARO

szövet szürke/fehér  

ágyazható

RUGÓ

BONELL

RUGÓ

KANAPÉK48

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

modern, kanapéágyfunkcióval, ágyneműtartóval anyaga: szövet ALFA 17 világosszürke, ALFA 80 barna ALFA 85 türkiz, ALFA 120 mustársárga vagy ALFA 19 szürke
, mérete (SzéxMéxMa) 203x99x92 cm, fekvőfelület (Szé/Ho):: 203x146 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x55 cm. mindegyik változat raktárkészletből azonnal vihető

ALFA 120 mustársárga

ALFA 19 szürke

BONELL

DORUK

155 900 Ft

87 300 Ft

132 300 Ft 132 300 Ft
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   AGA D  

kanapé ágyfunkcióval és 

ágyneműtartóval,méret (Szé/Mé/Ma): 197x78x75 cm, 

fekvőfelület (Szé/Ho):140x180 cm, 

ülőmagasság/ülőmélység: 39,5x70 cm.

Alova barna

 tól

Bal oldali kivitel, Alova rózsaszín + zsenília párnák, ár 94 900. 

már

pamut Ba14 narancssárga + Alova, ár 97 400 Ft.

illusztrált kép ágyfunkció

Alova barna, ár: 94 900 Ft.

zsenília Narnia arany/mikrofáz, ár: 100 900 Ft.

HABSZIVACS

Mindegyik változat
raktárkészletből azonnal vihető.

Alova narancssárga + zsenília párnák

szuper ár
hossz 220 cm

 tól
már

Alova narancssárga + zsenília párnák ára 103 300 Ft.

Zsenília Silvester kocka barna + mikrofáz ára:. 109 500 Ft.
illusztrált képek

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval (SzéxMéxMa): 78x220x75 cm, fekvőfelület (Ho/Szé):: 185x140 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 39,5x70 cm.

HABSZIVACS

PATRYK

ülőgarnitúra ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: zsenília téglaszín + minta, zsenília arany + minta vagy szövet Cablo 14 szürke -
. Mérete (Szé/Mé/Ma): 194x86x95 cm, fekvőfelület: 194x120 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x55 cm.

 mindegyik 
változat raktárkészletből azonnal vihető ASIA NEW

zsenília téglaszínű + minta

zsenília arany + minta

szövet Cablo 14 szürke

HABSZIVACS

ALABAMA

rózsaszín

piros

türkiz

lime

kattintós
vasalattal fekhellyé nyitható

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Turkus rózsaszín, türkiz, piros vagy citromsárga - ,
mérete (Szé/Mé/Ma): 195x90x90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 116x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 47x53 cm.

minden színváltozat raktárkészletből azonnal vihető

az ülőgarnitúra
alkalmas

mindennapi alvásra

ALABAMA kanapé vásárlása esetén masszázskészüléket adunk ajándékba – NEUROSTIMULATOR TEMPO.

árengedmény

-14%
BONELL

127 800 Ft

109 900 Ft

AJÁNDÉK
masszázs készülék

.

      
10 800 Ft 

90 900 Ft

103 300 Ft

94 900 Ft



Automata ágyazhatóság

Alova szürke/mintás díszpárna

Savana fekete/mintás díszpárna

pán Roman

ELIZE
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, kontrasztos varrással, változatok: szürke Alova/párnák 
mintával vagy fekete Savana/párnák mintával - . Mérete
(Szé/Mé/Ma): 196x87x75 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 130x196 cm, ülőmagasság x ülőmélység:
44x45/73 cm. A fekete Savana/mintás párnák változat ára:  .

raktárkészletből azonnal vihető

139 800 Ft

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

alova hnedá/vankúše vzor

textilbőr fehér+szürke/szövet Hugo 11 szürke

KARDYN

Színminták szövet Hugo:

Színminták textilbőr

zsenília Inari szürke/Berlin fekete melír

NORA
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: zsenília Inari fekete/szürke melír Berlin vagy zsenília Inari 
szürke/fekete melír Berlin – . Mérete (Szé/Ma/Mé): 
207x72/82x97 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 141x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x77,5 cm, fém-króm lábak.

mindkét változat raktárkészletből azonnal vihető

zsenília Inari fekete/Berlin szürke melír

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra
Automata ágyazhatóság

Alova szürke/mintás díszpárna 
szövet Alova szürke 36 + Berlin 10

szövet Alova barna + Berlín 03

SUZAN
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: szövet Alova szürke 36 + Berlin 10, 
szövet Alova barna + Berlín 03 - , 
méretek (SzéxMéxMa): 198x72x95 cm, plocha na spanie: (SzéxHo): 146x198 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 40x58/80 cm.

mindkét színváltozat raktárkészletből azonnal vihető

szürke 190 fekete 1100 fehér 120

06 barna 100 fekete 23 világosbarna 01 krém

BONELL

RUGÓ

BONELL

BONELL

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változat: textilbőr fehér + szürke/szürke Hugo 11 textil -
. Mérete (Szé/Mé/Ma):204x90x89 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 142x204 

cm, ülőmagasság x ülőmélység: 42,5x52,5 cm. Megrendelhető 4 színváltozatban Hugo szövetből 
kombinálva textilbőr 3 színváltozatával, ár . Szállítási idő 6-8 hét.

 
raktárkészletből azonnal vihető

189 300 Ft

TABIR

újdonság

BONELL
modern kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Matrix 17 szürke/ 11 zöld vagy szövet Matrix 04 
barna/ 02 világosbarna- mindkét színkivitel - . Méretek: (Szé x Mé x Ma):  195x89x70/82 cm, 
fekvőfelület: (Szé x Ho): 130x195 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x45/70 cm.Automata ágyazhatóság.

raktárkészletről azonnal vihető

szövet Matrix 17 szürke/11 zöld szövet Matrix 04 barna/02 világosbarna

 a
 v

arrá
s

175 800 Ft

134 300 Ft129 900 Ft

159 900 Ft179 900 Ft

KANAPÉK50

142 900 Ft



FLYTO
kanapé ágyfunkcióval, állítható karfával - 3 pozícióban, anyaga: 
mikrofáz bézs + fekete műanyag lábak - , 
méret (SzéxMéxMa): 181x91x82cm, fekvőfelület (SzéxHo): 181x108 cm, 
ülésmagasságxülőmélység: 42x56 cm. A modell a készlet erejéig tart.

raktárkészletből azonnal elvihető

HABSZIVACS

GOLDIA
luxus kanapé ágyfunkcióval, dönthető középső kartámasszal, anyaga: textilbőr+ fém, kivitel:  bézs textilbőr - 

, méret (SzéxMéxMa): 170x79x76 cm, fekvőfelület (SzéxHo): 170x101 cm, ülésmagasság x ülőmélység: 37x50 cm.
raktárkészletről 

azonnal elvihető

újdonság

bézs textilbőr+fém

ágyazhatóság

szövet Lana fekete/szövet Inari szürke

Színminták szövet Lana - váz:                                  Színminták szövet Inari - ülőrész:

világosbarna 23 fekete  100szürke 95 szürke 90fekete 100 krém 21

árengedmény

-10%

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyaga: textilbőr barna 19+szövet Portland 23 bézs vagy textilbőr 1119 szürke+szövet Portland 91 szürke, 
, méret: (Szé x Mé x Ma): 260x85x98 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 160x215 cm, ülésmagasság x ülőmélység: 43x53 cm.raktárkészletről azonnal elvihető

textilbőr 1119 szürke+szövet Portland 91 szürke

textilbőr barna 19+szövet Portland 23 bézs

ATLANTICO

nézze meg a videót

RUGÓ

NOAH
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: szövet fekete Lana/ szürke Inari szövet - , mérete (Szé/Mé/Ma): 203x90x82/90, 
fekvőfelület (Szé/Ho): 158x203 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 46x54/78 cm. Megrendelhető 3 színváltozatban Lana és Inari szövetből, ár: , szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető
184 600 Ft

RUGÓ

az ülőgarnitúra alkalmas mindennapi alvásra

HABSZIVACS

DINO
ágyazható kanapé, anyaga: mikrofáza +textilbőr + fém, kivitel: mikrofáza bézs/textilbőr barna + fém lábak vagy mikrofáza
világosszürke/textilbőr fekete+ fém lábak - . Méret: (Szé x Mé x Ma):
185x71x90 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 111x185 cm, ülőmagassás/ülőmélység: 42x54 cm. Ez a modell csak a készlet erejéig tart.

mindkét változat raktárkészletről azonnal elvihető

mikrofázisos bézs
/textilbőr barna

HABSZIVACS

mikrofáza világosszürke
/textilbőr fekete

81 600 Ft

72 400 Ft

71 200 Ft

69 800 Ft

74 200 Ft

179 200 Ft

159 900 Ft

235 700 Ft

KANAPÉK 51



Alova barna - csak rendelésre Alova 25 pamut téglabarna

SARA kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: Alova 25 – pamut téglavörösbarna - . Alova barna ára:  
 – rendelésre. Szállítási idő 6-8 hét. Mérete (Szé/Mé/Ma): 193x74x70 cm, fekvőfelület (Szé/Ho):193x149 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x71 cm.

raktárkészletből azonnal vihető 308 €

LAOS
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, J/B kivitelben, három díszpárnával, szövet:
Alova barna 67/párnák - minta B102 - . Mérete (Szé/Mé/Ma):
197x75x78 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 140x185 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 39,5x70 cm.

raktárkészletből azonnal vihető

balos kivitel
Alova barna 67/díszpárna minta B102

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, J/B kivitelben, három díszpárnával, anyag: Alova
szürke 36/párnák minta B103 - . Mérete (Szé/Mé/Ma):
197x75x78 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 140x185 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 39,5x70 cm.

 raktárkészletből azonnal vihető

ágyazható

jobbos kivitel
Alova szürke 36/díszpárna minta B103EMU

ágyazható

ágyazható kanapé, anyaga: szövet+műanyag lábak, színváltozatok: barna/zöld, szürke/kék,
zöld/szürke, sárga/barna + fekete lábak, 

. Méret: (SzéxMéxMa): 181x70x68 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 181x91 cm, 
ülésmagasság x ülőmélység: 33x51 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

mindegyik változat raktárkészletből azonnal
elvihetőFILA

barna/zöld

szürke/kék

zöld/szürke

sárga/barna

LUMIA kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: szövet fekete Mura 100/neon, szövet barna Mura 29/bézs vagy szürke Savana 21
sötétszürke –  Mérete (Szé/Mé/Ma): 225x90x95 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 115x190, ülőmagasság x ülőmélység: 44x53 cm. raktárkészletről azonnal vihető.

A kanapé alkalmas mindennapi alvásra
szövet Mura 100 fekete/neon

Automata ágyazhatóság

szövet Mura 29 barna/bézs 

 szövet Savana 21 szürke/sötétszürke

Alova 25 pamut
 téglabarna

HABSZIVACS HABSZIVACS

HABSZIVACS

BONELL

HABSZIVACS

Szuper ár!

minden
 színválasztékban

48 900 Ft

98 200 Ft 98 200 Ft

119 900 Ft

105 800 Ft

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, kontraszt színű varrással, színváltozat: textilbőr eko D cacao + szövet Savana csokoládé 16, textilbőr fehér/szövet Savana 80 kék vagy 
textilbőr barna D-19 + szövet Savana szürke 21, , méret (Szé/Ma/Mé): 202x83/87x101 cm, fekvőfelület (Sz/Ho): 162x201 cm, 
ülőmagasság/ülőmélység: 42x57,8 cm.

 minden színváltozat a raktárkészletből azonnal vihető

a kartámla részlete

textilbőr eko D cacao + szövet Savana csokoládé 16 textilbőr barna -19 + szövet Savana szürke 21

textilbőr fehér + szövet Savana kék 80

RUGÓ
SALEM

164 500 Ft

KANAPÉK52

49 900 Ft



kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: fekete alova/mintás zsenília, szürke alova/mintás zsenília vagy zöld alova/mintás zsenília – 
, mérete (Szé/Mé/Ma): 198x95x72 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 146x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x61/82 cm.

minden 
változat raktárkészletről azonnal vihető REMI

a kanapé alkalmas mindennapi alvásra
Autómata ágyazhatóság

BOLIVIA
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, változatok: Savana sötétszürke 05/világosszürke 21, Savana csokoládé 16/világosbarna 25 vagy 
Cosmic 808 szürkésbarna/sárga 715. . Méretek (Szé/Mé/Ma): 200x105x88 cm, fekvőfelület 
(Ho/Szé): 145x198 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x56/80 cm.

Minden változat raktárkészletből azonnal vihető

Savana sötétszürke 05 + Savana világosszürke 21

Savana csokoládé 16 + Savana világosbarna 25

Autómata ágyazhatóság

szövet Cosmic 808 szürkésbarna/sárga 715

 Alova fekete/zsenília minta

Alova zöld/zsenília minta

Alova szürke/zsenília minta

ágyfunkció

a kanapé alkalmas 
mindennapi alvásra

ATOS
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval kontrasztos varrással, változatok: Mura textil világosbarna/ krémszínű párnák/ krémszínű varrás, - 

, mérete (Szé/Mé/Ma): 203x87x77 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 140x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x46/71 cm.raktárkészletből azonnal vihető

árengedmény

-11%

a kanapé alkalmas mindennapi alvásra

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, kivitel: szövet Aria 15 szürke + türkiz vagy szövet Aria 03 cappuccino + bézs - 
Mérete: (Szé x Mé x Ma): 206x90x73/85 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 145x200 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x50/76 cm.

minden változat 
raktárkészletről azonnal vihető. CLIV

A kanapé alkalmas mindennapi alvásra

 szövet Aria 03 cappuccino + bézs

BONELL

RUGÓ

BONELL

BONELL

 szövet Aria 15 szürke + türkisz

143 100 Ft

129 900 Ft

149 900 Ft

147 000 Ft

129 900 Ft

139 990 Ft

KANAPÉK 53

155 600 Ft



-tól
 Alova változat

Alova zöld+bézs, 
balos kivitel

Sz
ín

m
in

tá
k 

A
lo

va

zsenília Oslo szürke 95/Oslo 100 fekete

zsenília szövet Inari 94 
szürke + díszpárnák Rito 08

22
krém

23
bézs

94
szürke

95
fekete

ágyazhatóAlova szürke+mintás párna

balos kivitel
BONELL

HABSZIVACS

HABSZIVACS

HABSZIVACS

KATARINA NEW

modern kanapé ágyfunkcióval, anyag: szövet+ műanyag lábak, kivitel: 
türkisz, barna vagy szürke szövet - . Méretek 
(Szé/Mé/Ma): 154x103x87 cm, fekvőfelület (Ho/Szé): 180x130 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 44x61 cm.

raktárkészletről azonnal vihető

kanapé ágyfunkcióval, 2 díszpárnával, szövet: barna zsenília Savana + mintás díszpárnák - 
. Mérete (Szé/Ma/Mé): 170x93x80 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 140x205 cm, ülőmagasság x 

ülőmélység: 37x40/69 cm. Megrendelhető 7 színváltozatban Alova szövetből, ár: . Szállítási idő 
6-8 hét.

raktárkészletből 
azonnal vihető

100 300 Ft

SIMEON

kanapé ágyfunkcióval, színváltozatok: Alova
szürke/narancssárga,Alova barna/zöld, Alova szürke/mintás 
párna – 
Mérete (Szé/Ma/Mé):135x61x71 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 
110x190 cm,ülőmagasság x ülőmélység: 30x50/65 cm.

mindegyik változat raktárkészletből azonnal vihető. 

Savana barna+mintás párna

kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, 1 díszpárnával, anyag: Alova zöld+bézs textil vagy barna Altara+ bézs textil - 
Mérete (Szé/Mé/Ma): 104x78x70 cm, fekvőfelület: 75x185 cm,ülőmagasság/ülőmélység: 

34,5x40 cm. Az ár Altara változatban: . Megrendelhető 7 színváltozatban Alova szövetből, ár: . 
Szállítási idő 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető. 
87 800 Ft 77 900 Ft

KUBOS

kényelmes kanapé ágyfunkcióval, anyag: szövet zsenília Inari 94 szürke + díszpárnák Rito 08 - 
. Mérete (Szé/Mé/Ma): 139x97x84 cm,fekvőfelület: 190x118 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 41x59 cm. Egyéni

megrendelés lehetséges 3 színváltozatban Inari szövetből. Szállítási idő egyéni megrendeléskor 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal 
vihető

LUSITA
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, (B/J), anyaga: zsenília Oslo szürke 95/Oslo 100 
fekete -  Méretek (SzéxMéxMa): 197x78x75 cm, fekvőfelület 
(Ho/Szé): 185x140 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 39,5x56/70 cm.

 kivitel, 
.raktárkészletből azonnal vihető

DIANE

Színminták szövet Inari

Altara barna+bézs,
jobbos kivitel

FRENKA

szürke szövet

barna szövet

türkiz szövet

újdonság

FRENKA BIG BED

FRENKA

A FRENKA BIG BED modell nagyobb fekvőfelülettel rendelkezik, kivitel: türkisz, barna vagy szürke szövet - 
. Méretek (Szé/Mé/Ma): 154x105x95 cm, fekvőfelület (Ho/Szé): 200x130 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 44x66 cm. 
raktárkészletről azonnal vihető

04
fekete

07
bézs

67
barna

29
türkiz

36
szürke

43
narancs

41
mustársárga

HABSZIVACS

139 900 Ft

156 400 Ft

157 900 Ft 108 900 Ft

105 500 Ft

77 900 Ft

69 600 Ft

KANAPÉK54

Alova szürke/narancs



pihenőfotel, színváltozatok: fekete textilbőr, barna textilbőr fehér vagy
szürke textilbőr - . Mérete (Szé/Mé/Ma):

178x64x92 cm. Megrendelhető piros textilbőrből, a Boss zsenília 2
színváltozatában és a Berlin szövet 3 színváltozatában, ára: .

Szállítási idő: 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető

89 900 Ft

Textilbőr piros - csak rendelésre

Textilbőr barna - raktárkészletről azonnal vihető

Textilbőr fekete-raktárkészletről azonnal vihető

Textilbőr fehér, barna, fekete, szürke - 
raktárkészletről azonnal vihető

Színminták zsenília Boss Színminták zsenília Berlin

szürke 01 fekete 02barna 03fekete 14bézs 02

HABSZIVACS

ZAFIR
ággyá alakítható fotel párnával, anyag:

barna vagy szürke szövet, méretek: fotel
(Szé x Mé x Ma): 74x75x66 cm, ülőmagasság:

34 cm, félig kinyitva: 74x153x51 cm,
ülőmagasság: 16 cm, teljesen kinyitva: 74x194x16 cm.

újdonság

szürke szövet

barna szövet 

HABSZIVACS

DURAN
stílusos sarokfotel puffal, anyaga:
szövet Neat 95 szürke vagy Neat 81 kék

 bükk fa színű lábakkal,méretek: 
(SzéxMéxMa): sarokfotel - 120x90x79
cm, puff - 90x63x30 cm, ülőmagasság x
ülőmélység ülőrész: 30x45/60 cm. 

Mindkét változat raktárkészletből azonnal 

vihető,

újdonság

LAUREL

jobbos kivitel, szövet Neat 95 szürke

jobbos kivitel, szövet Neat 81 kék

 kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyga: szövet Haiti 41
szürkésfekete/fehér varrás – 

, méretek (SzéxMéxMa): 149x90x80 cm,
fekvőfelület (Szé/Ho): 80x195 cm,

ülőmagasságxülőmélység: 40x83 cm. 
Rendelhető Haiti szövet 3 színválasztékában. 

Ára: .

raktárkészletből azonnal 

vihető

 109 900 Ft

Színminták szövet Haiti:

3
világosbarna

11
csokoládé 34 szürke BONELL

HABSZIVACS

Színminták szövet Chester:

13
mentol

10 
púdrová

16
svetlosivá

BROKEN
elegáns kanapé és puff, anyag: szövet Chester 17 
szürke - , fa lábakkal 
bükk színben, méretek: kanapé (Szé x Mé x Ma): 
144x76x67 cm, puff (Szé x Mé x Ma): 76x63x41 cm, ülőmagasság
x ülőmélység: 41x53 cm. Megrendelhető 5 színváltozatban Chester
szövetből, ár: kanapé , puff . Szállítási idő 6-8 hét. 

raktárkészletről azonnal vihető

81 800 Ft 31 800 Ft

újdonság

06 
sárgászöld

04 
barna

19 
sötétszürke

10 
rózsaszín

kanapé ár

balos kivitel 
szövet Chester 17 szürke

puff ár

HABSZIVACS

LONG

balos kivitel,
szövet Haiti 41
szürkésfekete/fehér varrás

Textilbőr fehér-raktárkészletről azonnal vihető

Textilbőr szürke - raktárkészletről azonnal vihető

új színválaszték

design ággyá alakítható fotel lábtartóval, kivitel: világosszürke szövet, méretek (SzéxMéxMa): 
70x87/174x58/40 cm, ülőmagasság: 44/22 cm, lábtartó: 80x45x40 cm. Töltőanyag : poliészter golyók.

VESPER

KIKA

raktárkészletről azonnal vihető

78 700 Ft

puff ágyfunkcióval – egyszemélyes, színváltozat: 
Altara 15 – világosbarna . 

(Szé/Mé/Ma): 92x100x43 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 92x195 cm. 
Megrendelhető 24 színváltozatban Altara szövetből, ár . 

Szállítási idő 6-8 hét.

szövet Altara

Altara 15

1

2

3

22

11

13

4

15

17

19

7

12

14

8

10

23

27

31

30

26

29

28

16

20

76 500 Ft

29 900 Ft

59 900 Ft

99 900 Ft

102 800 Ft

99 900 Ft

újdonság

72 900 Ft

79 900 Ft

55KANAPÉK/PIHENŐFOTELEK

84 800 Ft



NIDO
elegáns, tágas kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fa lábakon, skandináv stílusjegyekkel. Anyag: szövet Shaggy 03 Mocca/kispárnák Shaggy 8 csokoládé, 
Shaggy 25 szürke /kispárnák Shaggy 10 sötétszürke vagy szövet Alfa kék/kispárnák Alfa 16 szürke – 
Méretek: (Szé x Mé x Ma): 206x100x86 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 120x182 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x50/67 cm .

minden változat raktárkészletről azonnal vihető.

szövet Alfa kék/Alfa 16 szürke

szövet Shaggy 03 Mocca/Shaggy 8 csokoládé

szövet Shaggy 25 szürke/Shaggy 10 sötétszürke

BONELL

KANAPÉK56

BONELL

AURELIA modern kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, fából készült lábakon, skandináv stílusjegyekkel. Anyag: szövet Alfa 04 mentol, Alfa 17 szürke vagy Alfa 02 pasztell rózsaszín – 
 Méretek: (Szé x Mé x Ma): 216x100x74 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 155x190 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 46x50/80 cm.

minden 
változat raktárkészletről azonnal vihető.

szövet Alfa 04 mentol

szövet Alfa 17 szürke

szövet Alfa 02 vénrózsaszín

SCANDI

raktárkészletből azonnal elvihető.
 3-üléses, 2-üléses anyaga: szövet+natúr fa lábak, kivitel: szürke vagy krém szövet,

méretek (SzéxMéxMa): 3-üléses: 171x73x77cm; 2-üléses: 151x73x77cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x48 cm. Mindegyik változat a 
design skandináv stílusú kanapé

krém

sivá

a szett ára
(2-ülés + 3-ülés)

3-ülés 2-ülés

3-ülésszürke

design kanapé ágyfunkcióval, anyag: bársony szövet + bükk, kivitel: smaragd bársony szövet + bükk lábak, vénrózsaszín bársony szövet + bükk lábak, világosszürke bársony szövet + bükk lábak,Mérete 
(Szé/Mé/Ma): 212x81x82 cm, fekvőfelület: 166x106x40,5 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40,5x50cm. A párnák tépőzárral eltávolíthatók,  a párnák nélküli kanapé szélessége 190 cm. KAPRERA

újdonság

világosszürke bársony

smaragd bársony vénrózsaszín bársony
HABSZIVACS

HABSZIVACS

212 200 Ft

113 600 Ft

122 200 Ft

159 000 Ft

177 600 Ft



KANAPÉK 57

kanapé ágyfunkcióval,  anyag: szövet+ fa lábak, kivitel:  szürke szövet+ natúr fa lábak, rózsaszín- lila szövet+ sötét dió lábak, szürkésbarna TAUPE szövet + sötét dió lábak, zöldes 
mentol szövet + sötét dió lábak, . Méretek: (Szé x Mé x Ma): 189x76x89 cm, fekvőfelület: (Szé x Ho): 170x105 cm, ülőmagasság x 
ülőmélység: 43x50 cm. 

minden változat raktárkészletről azonnal vihető OTISA

szürke

rózsaszín-lila

szürkésbatna-TAUPE

zöld-mentol

újdonság

ARKADIA

kanapé ágyfunkcióval, két párnával és ággyá alakítható fotel, anyag: szövet + fa, kivitel: türkisz szövet + sötét dió fa láb, barna 
szövet + natúr fa láb, világosszürke szövet + sötét dió fa láb, bézs szövet + sötét dió fa láb, mustár szövet + sötét dió fa láb vagy 
szürke szövet + fekete fa láb.  Méretek: kanapé (Szé x Mé x Ma): 200x85x85 cm fekvőfelület: (Szé x Ho): 180x109 cm, fotel 
(Szé x Mé x Ma): 79x86x85 cm,  ülőmagasság x ülőmélység: 44x58 cm. 

türkiz

szürke

barna

újdonság
(kanapé)

fotel

mustársárga

világosszürke

bézs

HABSZIVACS

ágyfunkció

ágyfunkció fotel

HABSZIVACS

türkiz

világosszürkeszürke

bézs mustársárga barna

85 900 Ft

119 900 Ft

47 900 Ft



23 400 Ft

kanapé - ágyfunkcióval és ágynemütartóval, szövet: 
zsenília Dubaj 29barna - , 

mérete (Szé/Mé/Ma):126x100x81 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 
110x195 cm,ülőmagasság/ülőmélység: 35x65 cm. 

Megrendelhető 4 színváltozatában zsenília Monaco 
szövetből. Ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.

raktárkészletből azonnal vihető

103 500 Ft

Laris narancssárga

fotel ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: 
zsenília Laris 1602/16narancssárga - 

, méret (Szé/Mé/Ma):95x100x81 cm, 
fekvőfelület: 80x195 cm, ülőmagasság/ülőmélység:

35x65 cm. Megrendelhető a Dubaj szövet 4 
színváltozatában.Ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.

raktárkészletről 
azonnal vihető

86 600 Ft

RENO

raktárkészletről azonnal vihető
fotel ágyfunkcióval és díszpárnával, anyag: Alova szürke

 - , méret: 
(Szé/Mé/Ma): 89x71x67 cm, fekvőfelület: 70x204 cm,

ülőmagasság/ülőmélység: 36x49/72 cm.

Alova szürke

01
krém

29
barna

09
zöld

20
szürke

Színminták szövet
Dubaj:

KENY NEW

MILI 2

MILI 1

modern fotel ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Cablo 10 mentol/01 krémszín vagy
Cablo 12 pasztell rózsaszín/13 világosszürke – , mérete 

(Szé/Mé/Ma): 100x87x90 cm, fekvőfelület (Szé/Ho): 100x190 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 45x55/78 cm.
mindkét változat raktárkészletről azonnal vihető

Dubaj barna

szövet Cablo 10 mentol/
01 krém

szövet Cablo 12 pasztell rózsaszín/
13 világosszürke

divatos színek

Romantic
Paris 3

Romantic
Paris 1

Sz
ín

m
in

tá
k 

p
á

rn
á

k

Savana 21 szürke/párna Tokyo red
szövetSavana 16 barna/

káro minta

Sz
ín

m
in

tá
k 

Sa
va

n
a

: 13
piros

35
zöld

100
fekete

Comp 1

automata ágyazhatóság

 
kanapé ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Cablo 10 mentol/15 szürke –

, méret (Szé/Mé/Ma): 150x85x70 cm,
fekvőfelület (Szé/Ho): 80x198 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 42x75 cm, automata ágyazhatóság.

Megrendelhető a Cablo szövet 6 színváltozatában, ár: .

BELLA

raktárkészletből azonnal vihető

95 200 Ft

jobbos kivitel
szövet Cablo 10 mentol/15 szürke

SARAN
ágyazható kanapé párnával, anyag: fém váz + szövet - káró, méret 

(Szé/Mé/Ma):98x83x85 cm, kinyitva: 183x98x25,5 cm, ülőmagasság: 35,5 cm.

állítható pozíciók

mind a három pontban
5 állítható fokozat

modern fotel ágyfunkcióval és ágyneműtartóval, anyag: szövet Savana 21 szürke/párna Tokyo red,
Savana 16 barna/párna minta Paris 3, Savana 05 szürke + káró szürke, Savana 16 barna +

káró barna – , mérete (Szé/Mé/Ma): 100x87x90 cm,
fekvőfelület (Szé/Ho): 100x190 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 45x55/78 cm. Megrendelhető a

Savana szövet 3 színváltozatában és a díszpárna minták kombinálásával. Ár: . Szállítási idő: 6-8 hét.

az összes változat raktárkészletről azonnal vihető

93 500 Ft

KENY 

Színminták szövet Cablo:

krém 01

szürke 14pasztell rózsaszín 12

világosbarna03

sötétbarna 04

sötétszürke 15

BONELL

HABSZIVACS

HABSZIVACS HABSZIVACS

HABSZIVACS

01
krém

29
barna

09
zöld

20
szürke

Színminták szövet
Dubaj:

teve-barna

szürke

illusztrált kép

Savana 16 barna/
 Paris 3 mintaszövet Savana 05 szürke/

káro minta

HABSZIVACS

88 900 Ft

92 900 Ft 97 500 Ft

89 700 Ft 71 700 Ft

20 600 Ft

74 900 Ft 81 800 Ft

58 FOTELEK

LOTA NEW

raktárkészletről azonnal vihető 
formálható pihenőfotel, a padlóra helyezhető bármilyen beltérben, anyag: szövet szürke

vagy teve - barna mindkét kivitel méretek (SzéxMéxMa): 134x50x12 cm. 



CUBA

 raktárkészletből azonnal vihető 30 200 Ft 33 200 Ft

fotel, (Szé/Mé/Ma): 65x60x77 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x45 cm, mikrofáz: barna, zöld, piros, kék, narancssárga, textilbőr: lila, bézs, narancssárga, fekete, barna vagy zsenília melír+fehér

textilbőr, zsenília melír+fekete textilbőr vagy fekete textilbőr – újságmintás szövet, a textilbőr  áltozat ára: , a zsenília és textilbőr kombinácós változat ára: .

textilbőr fehér/zsenília Lava 5

mikrofázisos

textilbőr fekete/
zsenília Lava 5

mikrofázisos

mikofáza barna

A CUBA és CALERA fotelek megrendelhetők az ábrázolt 
színváltozatokban. Szállítási idő 6-8 hét.

textilbőr fekete/újságmintás szövet

SHERIF
babzsák, szövet: poliészter, 

színváltozat:piros/Eiffel 
mintával, Szé/Mé/Ma: 

75x110x100 cm,
ülőmagasság: 40 cm.

CUBA

raktárkészletből azonnal vihető 49 500 Ft.

duplafotel, Szé/Mé/Ma: 124x60x77 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 

45x45 cm, anyag: mikrofáz: barna, piros, vagy textilbőr: bézs, fekete  

. Az ára textilbőr változatban 

textilbőr fekete

NELA NEW
steppelt puff, anyag: textilbőr, színváltozatok: fekete, barna, fehér, (Szé/Mé/Ma):43x43x38,5 cm. 

barna

terhelhetőség 100 kg
fehér fekete

MONK
steppelt puff fa lábakkal anyaga: szövet szürke+natúr fa láb. Mérete (Szé/Mé/Ma): 80x40x43 cm.

formázható babzsák, anyag: textilbőr,színváltozat: 
fehér/fekete, Szé/Mé/Ma: 80x80x40 cm.

DROP
ovális alakú puff, anyaga: pamut, 

kivitel: minta szürke/fehér, ( ): 
50x50x40 cm, töltet: polisztirol gyöngyök.

Szé/Mé/Ma

GLOBO
ovális alakú puff, anyaga: pamut, 

kivitel: minta fekete/fehér, ( ):
40x40x40 cm, töltet: polisztirol gyöngyök.

Szé/Mé/Ma

újdonság

STRAPE
puff, szövet: pamut, színváltozat: 

szürke, (Szé/Mé/Ma): 40x40x40 cm, töltet: 
polisztirol gyöngyök.

újdonság

CALERA

 raktárkészletből azonnal 

vihető

fotel kivitel: textilbőr bézs D1F

vagy textilbőr fekete D8 na

, méretek: (SzéxMéxMa): 65x57x70 cm,

ülőmagasság x ülőmélység: 42,5x46 cm.

textilbőr D8 fekete

DALILA NOVA
modern puff rakodási felülettel, kivitel:műanyag+

textilbőr, színváltozatok: fehér-fekete,
fehér , (Szé/Mé/Ma): 36x36,55x50 cm,

ülőmagasság: 43 cm.

fehér

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:1
0

0
 k

g

fehér/fekete
puff levehető és mosható bútorszövettel,
szövet: vászon anyag háttér nyomtatással

+ lábak fekete tömörfából,
CRUZ (Szé/Mé/Ma): 30x30x44 cm,

ELINA (Szé/Mé/Ma): 49,5x49,5x35 cm.
Csak a készlet erejéig rendelhető. 

CRUZ                       ELINA

textilbőr D1F bézs

BOBEK

Zsenília Lava:

Lava 1 Lava 2 Lava 6  barna   fehér

Textilbőr:

 lila  fekete  bézs  szürke

Mikrofáza:

narancssárgakék piros zöld barna

textilbőr fekete + újságmintás szövet

mikofáza narancssárga

textilbőr/zsenília szövet
33 200 Ft 27 900 Ft 33 200 Ft

44 400 Ft 32 200 Ft

9 900 Ft

14 600 Ft

21 100 Ft 32 700 Ft

13 600 Ft 15 900 Ft 18 600 Ft 21 900 Ft

32 900 Ft

13 800 Ft
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BOLZANO
FRESNO

babzsák, szövet, anyag: polisztirol 
gyöngy, kivitel: zöld szövet,

méretek (átmérő x Ma): 90x110 cm
térfogat: 510 liter.

babzsák, PU, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel: türkiz + sárga 
+ fehér PU, piros + rózsaszín + fehér PU vagy sötétkék + kék 

+ fehér PU, méretek (átmérő x Ma): 80x110 cm, térfogat: 230 liter.

GETAF
babzsák kültéri használatra is alkalmas, szövet,

anyag:polisztirol gyöngy, kivitel: rózsaszín, narancs, sárga 
vagy kék szövet, méretek (SzéxMéxMa): 140x180 cm, térfogat: 400 liter.

HANORD
puff, szövet, anyag:
polisztirol gyöngy, 

kivitel: fekete-fehér pontok,
méretek (átmérő x Ma):

50x35 cm, térfogat:
100 liter.

KOZANIT
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy,
kivitel: farmer szövet, méretek (SzéxMéxMa): 
70x70x70 cm térfogat: 230 liter.

KESET
babzsák, szövet, anyag: 

polisztirol gyöngy, kivitel: krém,
méretek (SzéxMéxMa): 70x80x90 cm

térfogat: 360 liter.

URASON
babzsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: szürke szövet
méretek (SzéxMéxMa): 80x80x80 cm

térfogat: 470 liter.
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel: mentol szövet
vagy világosbarna szövet, méretek (SzéxMéxMa): 75x75x75 cm
térfogat: 410 liter.

ALMERO 

RIUK
babszsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel:
krémminta, méretek (SzéxMéxMa): 90x110x90 cm

térfogat: 100 liter.

újdonság, raktáron 2019.11.11.-tól.

taburet, szövet, anyag:
polisztirol gyöngy,

kivitel: szürke szövet,
méretek (átmérő x Ma):

40x30 cm, térfogat:
50 liter.

NUTAN

VETOK                                babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel: türkiz, 
bézs vagy szürke, méretek (SzéxMéxMa):90x110x90 cm, térfogat: 200 liter.

BRESTO
babszsák, szövet, anyag: polisztirol

 gyöngy, kivitel: bézs minta,
méretek (SzéxMéxMa): 90x110x90 cm

térfogat: 260 liter.

babzsák kültéri használatra 
is alkalmas, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, 

kivitel: zöld szövet, méretek 
(átmérő x Ma): 80x110 cm, térfogat: 600 liter.

KATANI

DANDAR
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel: fehér vagy 
ciklamen + kék méretek (átmérő): 106 cm, térfogat: 100 liter.

puff, szövet, anyag:
polisztirol gyöngy,

kivitel: fekete-fehér
 kocka minta, méretek

(SzéxMéxMa): 60x60x45 cm
térfogat: 170 liter.

KRETON

rózsaszín

narancssárga

kék

sárga

sötétkék + kék + 
fehér PU

türkiz + sárga + 
fehér PU

türkiz

bézs

szürke

ciklámen+kék szövetfehér

piros + rózsaszín + 
fehér PU

babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, 
fehér / szürke, méretek (átmérő): 120 cm,

térfogat: 180 liter.

IGARNO 

20 900 Ft 24 800 Ft 29 600 Ft

24 800 Ft

33 900 Ft 29 900 Ft

27 600 Ft

67 600 Ft

29 900 Ft 33 900 Ft 11 400 Ft 11 900 Ft 6 800 Ft

27 900 Ft 29 400 Ft 27 400 Ft 27 600 Ft

világosbarna

mentol

outdoor
outdoor
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novinky

SIRAK
babzsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: bézs szövet,
méretek (SzéxMéxMa): 65x80x90 cm

térfogat: 300 liter.

FOLAN

babzsák + puffal, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel:
bézs-szürke szövet, fotel méretek (SzéxMéxMa): 60x80x70 cm, méretek

puff (SzéxMéxMa): 60x40x25 cm, térfogat: 410 liter.

LITON
babzsák + puffal, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel:

farmer szövet, fotel mérete  (SzéxMéxMa): 60x80x70 cm, méretek
puff (SzéxMéxMa): 60x40x25 cm, térfogat: 410 liter.

újdonság, raktáron 2019.11.11.-tól.

EGALEO
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy,

kivitel: világos szürke szövet, méretek 
(SzéxMéxMa): 80x100x80 cm térfogat: 70 liter.

MASTY
összecsukható babzsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: mentol anyag, méretek (SzéxMéxMa): 
70x60x90 cm térfogat: 350 liter.

RIMINO TYP 1
babzsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: bézs szövet,
méretek (SzéxMéxMa): 60x80x70 cm

térfogat: 260 liter.

ALIMOR
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy,

kivitel: szürke + zöld szövet,
méretek (SzéxMéxMa): 50x50x25 cm

térfogat: 70 liter.

ülészsák, szövet, anyag: polisztirol 
gyöngy, kivitel: farmer szövet, 

méretek (átmérő x Ma): 60x80 cm,
térfogat: 230 liter.

LAMIO

puff, szövet, anyag: polisztirol 
gyöngy, kivitel: bézs szövet,

méretek (SzéxMéxMa): 40x40x28 cm
térfogat: 100 liter.

RIMINO TYP 2

babzsák, szövet, anyag: polisztirol 
gyöngy, kivitel: fehér szövet,

méretek (átmérő x Ma): 55x50 cm
térfogat: 110 liter.

BABY TYP 3 - BIRKA
babzsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: szürke szövet,
méretek (átmérő x Ma): 60x45 cm,

térfogat: 110 liter.

BABY TYP 1 - MACSKA
ülészsák, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: szürke szövet,
méretek (átmérő x Ma): 55x50 cm

térfogat: 110 liter.

BABY TYP 2 - ELEFÁNT

POSALO
babzsák + puffal, szövet, anyag: polisztirol 

gyöngy, kivitel: szürke-barna - TAUPE szövet, méretek fotel (SzéxMéxMa): 
60x80x70 cm, puff méretei (SzéxMéxMa): 60x40x25 cm, térfogat: 410 liter.

novinky

TRIKALO
babzsák, szövet, anyag: polisztirol gyöngy, kivitel: piros, szürke-barna - TAUPE szövet

vagy olíva-zöld szövet, méretek (MéxMa): 75x100 cm, térfogat: 350 liter.

32 700 Ft 35 900 Ft 36 900 Ft

7 300 Ft

24 600 Ft

25 600 Ft

22 900 Ft  19 900 Ft 32 900 Ft 19 600 Ft

9 600 Ft 12 300 Ft 11 900 Ft 14 900 Ft

olíva-zöld piros szürke-barna - TAUPE



SAMIR
puff praktikus tárolóval, anyag: MDF+szövet,
kivitel: szürke szövet, méret: (SzéxMéxMa):

42x42x45cm. 

KUBIK
puff, fekete textilbőr, bézs és narancssárga,

mérete (Szé/Mé/Ma): 45x45x49 cm.

TOP 45
puff, piros textilbőr, zöld és barna,

mérete (Szé/Mé/Ma): 45x45x49 cm.

D-33 textilbőr 
csokoládé

D-12 textilbőr piros
CO-08 textilbőr fekete

D1F textilbőr bézs

D-131 textilbőr 
narancssárga

NIKI NEW
puff, szövet: textilbőr, színváltozatok:

fekete, fehér, sötétbarna,
(Szé/Mé/Ma): 36x36x36 cm

fekete

D-58 L 
textilbőr zöld

TELA NEW

fehér

sötétbarna

összecsukható puff tároló rekesszel, anyag: textilbőr, színváltozatok: piros, fekete, sötétbarna,
fehér, szürke, világosbarna, (Szé/Mé/Ma): 40x40x37 cm

BONITA
puff fa lábakkal, anyag: világosbarna textil+fa,

mérete (Szé/Mé/Ma): 30x30x30 cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

PEPITO NEW TYP  8

puff, anyag: szövet, fekete-fehér patchwork
mintával. SzéxMéxMa: 35x35x35 cm.

ISTRIA
puff,mentol színű,

fém lábakkal, anyaga
műszőrme+fém láb,

méret SzéxMéxMa: 28x28x43 cm.

LANA
puff, fém lábakkal, fehér

színű fekete nyomott mintával,
anyaga: szövet+fém, méret
SzéxMéxMa: 30x30x38 cm.

TAFEL NEW
puff fa lábakkal,

szürke színű - mintákkal,
anyag: szövet+fenyőfa,

méret SzéxMéxMa: 30x30x38cm

OLIA
puff, sötétzöld textilbőr
fém lábakkal, anyaga:

textilbőr+fém láb, méret:
Szé x Mé x Ma: 35x35x35 cm.

RONDA
puff bézs szövettel, mintával és
fa lábakkal, anyaga szövet+fa

méret SzéxMéxMa:
50x50x36 cm.

ALPIA
puff fa lábakkal, anyaga: 

műszőrme+fenyőfa, 
színváltozatok: fehér, fekete, 

szürke,méret:(Szé x Mé x Ma):
28x28x42 cm. 

A fekete, szürke 2019.07.27-től 
lesz raktáron.

DARLA
praktikus puff tárolóval, anyag: MDF + szövet,

színváltozat: barna szövet/fehér minta vagy kék/fehér
minta, méret: SzéxMéxMa: 32x32x36 cm..

UMINA
összecsukható puff tároló rekesszel, anyaga:szövet,

színválaszték: szürke,barna vagy bézs, méret: SzéxMéxMa:
114x38x38 cm. Kombinálható ORELIA puffal.

barna

                                
összecsukható puff tároló rekesszel, anyaga: textilbőr, 
színválaszték:fehér,barna,szürke vagy fekete, mérete: 
SzéxMéxMa: 114x38x38 cm.Kombinálható IMRA puffal.
Szürke textilbőr változatban rendelhető a raktárkészlet erejéig.

ZAMIRA

MARLO
összecsukható puff tároló 

rekesszel,anyaga: szövet, kivitel: mintás 
szövet,méret SzéxMéxMa: 38x38x38cm

FARGO
összecsukható puff tároló rekesszel, anyag: szövet, kivitel: mintás

szövet, mérete: Szé x Mé x Ma: 76x38x38cm.

IMRA
összecsukható puff, varrott, tároló rekesszel, anyaga: textilbőr

kivitel: fehér, fekete, barna vagy szürke, méret SzéxMéxMa: 76x38x38cm.
Kombinálható a ZAMIRA puffal. Szürke textilbőr változatban rendelhető a raktárkészlet erejéig.

COW PUFF
puff, animal szövet,

méret: SzéxMéxMa: 40x40x40 cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

ORELIA
összecsukható puff, tároló rekesszel, anyag: szövet, színváltozatok:

szürke, barna vagy bézs, méret SzéxMéxMa: 76 x 38 x 38 cm.
Kombinálható az UMINA puffal.

fehérfekete

barna

bézs

TYP 1 TYP 2

szürke

bézs

barna

szürke fekete

fehér

barna

szürke

DARS
puff tárolóhellyel, kivitel: fehér vagy fekete textilbőr 

+ króm lábak,méret SzéxMéxMa: 36x36x46 cm.
A fekete szín csak a raktárkészlet erejéig.

fekete fehér

PUFFOK62

Csak a készlet
erejéig.

új színválaszték

szürke

fekete
fehér

11 200 Ft

14 200 Ft

7 300 Ft 7 900 Ft 11 300 Ft 9 500 Ft 8 600 Ft 8 900 Ft

13 900 Ft 14 800 Ft 6 800 Ft 15 300 Ft 10 500 Ft

16 400 Ft 16 400 Ft 8 800 Ft
15 800 Ft

5 200 Ft

7 900 Ft

9 400 Ft 9 400 Ft 5 800 Ft

9 700 Ft
14 200 Ft

12 990 Ft

14 300 Ft



           
szőrme puff fa lábakkal, anyag: szőrme + fa,

kivitel: barna + fa lábak, méret:
Szé x Mé x Ma: 28x28x40 cm.

 NAFULA

RAGIN
ovális alakú puff varrással, anyag:

szövet, kivitel: szürkés barna, méret:
Szé x Mé x Ma: 44x44x43 cm.Csak

a készlet erejéig.

HAJAR
puff tároló rekesszel, anyag: szövet,

kivitel: barnás fehér, méret:
SzéxMéxMa: 37,5x37,5x38 cm.

 PANGI
puff varrással és tároló rekesszel, anyag:

szövet, kivitel: szürke, méret:Szé x Mé x Ma: 
45x45x38 cm. A készlet erejéig.

IDANA
puff varrással és tároló rekesszel, anyag: szövet,

kivitel: fekete, méret: SzéxMéxMa: 37,5x37,5x38 cm.

FALON
puff varrással és tároló rekesszel, anyag: szövet, kivitel: bézs

és sötétszürke, méret: SzéxMéxMa: 37,5x37,5x38 cm.

RANGER
szövetborítású puff, anyag: szövet + fém, kivitel: bézs szövet/fehér fém, szürke szövet/fehér fém,

bézs szövet/fekete fém, méret: SzéxMéxMa: 41x31x45cm. A  bézs szövet/fehér fém csak a készlet erejéig.

GAZMEND
puff tároló rekesszel, anyag: szövet,

kivitel: szürkés fehér, méret:
Szé x Mé x Ma: 37,5x37,5x38 cm.

KABALA
puff tároló rekesszel, anyag: szövet,

kivitel: fehéres szürke, méret:
SzéxMéxMa: 76x37,5x38 cm.

bézs szürke

NAIDA
pamut puff fa lábakkal, anyag: pamut + fa,

kivitel: bézs + fa lábak, szürke + fa lábak, méret:
Szé x Mé x Ma: 33x33x35 cm.

VASAV
szőrme puff tároló rekesszel, anyag:

műszőrme, kivitel: sötétszürke, méret:
Szé x Mé x Ma: 37,5x37,5x38 cm.

SAFIA
puff varrással és tároló rekesszel,

anyag: szövet, kivitel: bézses fehér, méret:
Szé x Mé x Ma: 37,5x37,5x38 cm.

PARNIKA
puff tároló rekesszel, anyag: szövet, kivitel:

barnás fehér, méret: Szé x Mé x Ma:
76x37,5x38 cm. Csak a

készlet erejéig.
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MOLY
modern összecsukható pad tárolóval, változat:

fekete textilbőr méret: (SzéxMéxMa) 78x38x38 cm. 
Csak a készlet erejéig.

LUMO
puff praktikus tárolóval és 6 fiókkal,

anyag: szövet, kivitel: szürke
méret: (SzéxMéxMa): 76x38x38 cm.

SULOT typ 1
puff praktikus tárolóval és fiókkal,

anyag: szövet, kivitel: szürke
méret: (SzéxMéxMa): 42x42x43 cm.

SULOT typ 2
puff praktikus tárolóval és 2 fiókkal,

anyag: szövet, kivitel: szürke
méret: (SzéxMéxMa): 84x42x43 cm.

SETIN
puff praktikus tárolóval és fiókkal,

anyag: szövet, kivitel: szürke
méret: (SzéxMéxMa): 37,5x37,5x38 cm.

újdonság

újdonság

korall

feketefehér

AZENE
szőrme puff, anyag:

műszőrme, kivitel: fehér,
fekete, korall, Méret: (SzéxMéxMa):

45x45x42 cm, töltet polisztirol gyöngyök

KEREM           
ovális alakú puff varrással, anyag: szövet. Színkivitel:

barna, szürkésbarna taupe, mentol, smaragd, vénrózsa, borvörös.
Méret: (SzéxMéxMa): 45x45x26 cm.

szürkésbarna taupe

smaragd vénrózsaszín

borvörös

barna

mentol

13 300 Ft 12 600 Ft 5 200 Ft 5 900 Ft

5 500 Ft 9 500 Ft 10 400 Ft 7 800 Ft 10 900 Ft

11 800 Ft 8 400 Ft 7 900 Ft 9 500 Ft 5 500 Ft

22 800 Ft 8 500 Ft 25 400 Ft 13 800 Ft

8 900 Ft

új színváltozat

15 900 Ft 15 500 Ft



Design fotelszett steppelt háttámlával,
színváltozat:mintás szövet + fekete tömör fa

PEPITO

TAMAN
Design puff, anyag: pamut, szín: szürke, kék vagy krém bézs. Polisztirol gyönggyel töltött pamut, ami kényelmes ülést biztosít.

Mérete: Typ 1 - SzéxMéxMa: 45x45x28 cm, Typ 2 - SzéxMéxMa: 40x40x28 cm.

TAMAN TYP 1 - kék
TAMAN TYP 2 - szürke

krém(fehér melír) fekete krém

pasztell rózsaszín

barnásszürke világoszöld

GOBI
TYP 1

(SzéxMéxMa): 
50x50x40 cm

TYP 2
(SzéxMéxMa)
50x50x35 cm

: 

lila
TYP 2

mentol - borsmenta
TYP 2

Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2 Typ 1, Typ 2

Typ 1, Typ 2

stílusos, modern puff. Polisztirol gyönggyel töltött pamut, ami kényelmes ülést biztosít. Színváltozatok: GOBI TYP 1: krém (fehér+melír), fekete, krém, pasztell rózsaszín,
barnás szürke vagy világoszöld. TYP 2: lila, szürke, mustársárga, olajkék és mentol-borsmenta színben is. Mérete: SzéxMéxMa: TYP 1: 50x50x40 cm, TYP 2: 50x50x35 cm.

TAMAN TYP 2 - krém bézsTAMAN TYP 2 - barna

szürke
Typ 2

petróleum
Typ 2

mustársárga
Typ 2

csak a készlet erejéig

STÍLUSOS PADOK/PUFFOK/PIHENŐFOTELEK

PEPITO TYP 2
fotel steppel háttámlával,

(Szé/Mé/Ma): 75x75x70 cm,
ülőmagasság 45 cm. A raktárkészlet erejéig tart. 

PEPITO NEW TYP 4
fotel steppel háttámlával,

(Szé/Mé/Ma): 76x85x101 cm,
ülőmagasság 52 cm

PEPITO  TYP 5 NEW 
lábtartó

(Szé/Mé/Ma): 64x42x46,5 cm.

PEPITO TYP 7 NEW 
Pad 

(Szé/Mé/Ma):
92x30x52 cm,ülőmagasság 41 cm,

belső ülésszélesség: 58 cm 

PEPITO NEW TYP 8
puff

(Szé/Mé/Ma): 35x35x35 cm.

PEPITO TYP 9
szék, bükkfa lábak,

(Szé/Mé/Ma): 47x41x75 cm,
ülőmagasság 46 cm.

A raktárkészlet erejéig tart. 

PEPITO NEW TYP 10

szék, bükkfa lábak,
(Szé/Mé/Ma): 46,5x53,5x82 cm,

ülőmagasság 46 cm.

újdonság

luxus puff, anyaga: bársony szövet+fém, 
színváltozat: szürke szövet+fekete fém, 

méret (Szé/Mé/Ma): 86x86x46 cm.

SEFAL

64

(Typ 2)
(Typ 1) 10 600 Ft

11 900 Ft

15 900 Ft

17 900 Ft

47 900 Ft 82 900 Ft

25 600 Ft

86 900 Ft

27 800 Ft

76 200 Ft

25 600 Ft

28 100 Ft

11 200 Ft

14 200 Ft 23 900 Ft
26 900 Ft

33 300 Ft

ELTON

46 900 Ft

stílusos klubszék, : preston szövet
24 barna , fa lábak

- bükk szín, méretek: (SzéxMéxMa): 67x65x76 cm, ülőmagasság: 45 cm.

színváltozat
raktáron - készen áll a vásárlásra



FABRICIO
kanapé, szövet: bézsszínű/cseresznye, borvörös/cseresznye, krém + szürke/fehér, barna + kék/cseresznye, zöld/természetes vagy szürke/fekete, (Szé/Mé/Ma): 122x51x71,5 cm,
anyaga: cseresznye/fehér/természetes/fekete masszív fa, ülőmagasság: 40cm, ülés belső szélessége 70cm. A zöld/természetes és a szürke/fekete változat elérhető 2019.10.15-től.  

szövet bézsszínű/lábak cseresznye borvörös/lábak cseresznye
Csak a készlet erejéig.

szövet barna+ kék/lábak cseresznye
Csak a készlet erejéig.

krémes-szürke/fehér lábak

Fabricio illusztrált kép

65STÍLUSOS PADOK/PUFFOK/PIHENŐFOTELEK

új színváltozat új színváltozat

elegáns pad anyaga: szövet + fa, színváltozat: piros mintás + fekete lábak, bézsesszürke + fekete lábak, mézbarna + 
fekete lábak, szürke + fekete lábak, vénrózsaszín + fekete lábak, zöld-lomb + fekete lábak, mérete ( ): 100x30x56 cm. SzéxMéxMa

piros mintás

 bézsesszürke

mézbarna

 szürke

vénrózsaszín

zöld-lomb

praktikus és kényelmes pad, kivitel: textilbőr 
+ krómozottlábak, színváltozatok: fekete, fehér, 
(Szé/Mé/Ma): 155x48x49cm. ülőmagasság 49 cm.

BRAND

fekete

fehér

puff tűzött varrással, tárolóhellyel 
anyaga: szövet+müanyag, kivitel: szürke 

rmérete (Szé/Mé/Ma): 109x43x43 cm.

MULTO

luxus tűzött varrásos puff, 
anyaga: szövet+müanyag, változat: szürke+fekete 

lábak, mérete ( ): 81x20x36 cm.

LASTER

Szé/Mé/Ma

változat 
szürke+króm

typ 3
110x35x46 cm

90x30x45 cm

 60x30x45 cm

pad anyaga: bambusz lakkozozz+szövet, színváltozat:
természetes fa+szürke,méretek sorrendje

( ). Lavida Typ 2,3 csak 2019.07.30.-tól,

Lavida typ 1 csak 2019.10.14.-tól.

Szé/Mé/Ma

LAVIDA

typ 2

typ 1

155 cm

155 cm

újdonság

design pad, anyaga: szövet+fém, színváltozat: bézs
szövet+fehér lábak, barna szövet+fekete lábak vagy szürke szövet+lábak 

króm, mérete ( ): 90x35x41 cm. Raktárkészleten 2019.08.28.-tólSzé/Mé/Ma

tárolóhely

textilbőr sötétbarna

TAMIA

barna szövet

barna szövet

textilbőr sötétbarna

zöld/lábak természetes szürke/lábak cseresznye

változat
bézs+fehér és barna+fekete

RIVOLA

BURDA

elegáns szófa tárolóhellyel, változatok: textilbőr sötétbarna, 
szövet barna, fekete tömörfa lábak, mérete (Szé/Mé/Ma): 
157x63x79 cm, ülőmagasság: 45 cm. A sötétbarna textilbőr
változat kombinálható a MARON modellel a 67. oldalról. 
 A textilbőr sötétbarna változat csak a készlet erejéig.

26 900 Ft

új színválaszték

59 400 Ft 58 990 Ft 57 600 Ft

59 400 Ft 59 400 Ft 59 800 Ft

110 400 Ft 84 400 Ft

90 500 Ft

41 300 Ft 17 400 Ft

35 100 Ft

13 200 Ft

16 800 Ft

21 500 Ft 18 900 Ft

21 700 Ft



ZERON
újdonság

design fotel kényelmes, bársonyos karfával anyaga: bársony szövet + fém
színváltozat: mustársárga bársony szövet+fekete fém lábak, világosszürke bársony
szövet+fekete fém lábak mérete:(SzéxMéxMa): 57x64x84,5 cm, ülőmagasság
x ülőmélység: 50x44 cm. 

mustársárga bársony szövetvilágosszürke bársony szövet

design fotel, karfával anyaga:
bársony szövet + bükk, változat:
bézs bársony szövet +bükk
lábak vagy szürke bársony
szövet + bükk lábak, csokoládé
bársony szövetmérete + bükk
lábak, ( ):SzéxMéxMa
66x75x97cm, lábtartó mérete
( ): 54x31x37 cm,SzéxMéxMa

:ülőmagasság x ülőmélység
42x48 cm. A csokoládé változat
raktáron 2019. 10.07.- től. 

LAGER NEW

DIPSY
design fotel, anyaga: szövet + fa változat: zöld mintás szövet+natúr fa, szürke szövet+natúr fa vagy 
bézs mintás szövet + natúr fa, mérete (SzéxMéxMa): 58x58x72 cm, ülőmagasság x ülőmélység 45x47 cm. Kombinálható 
a BRANDO fotelekkel, ugyanilyen kivitelben

BRANDO
design fotel, anyaga: szövet+fa, színváltozat: mintás zöld szövet, + natúr fa, szürke szövet + natúr fa
vagy bézs mintás szövet + natúr fa, rozmery (Szé/Mé/Ma): 72x74x104 cm, ülőmagasság x ülőmélység
45x56 cm. Kombinálható a DIPSY  fotelekkel, ugyanilyen kivitelben

FOTELEK/PIHENŐFOTELEK66

Szuper ár a szettért

,design dönthető fotel
színváltozat krém+ természetes fa lábak,

 mérete ( ): SzéxMéxMa
fotel: 63x78x82 cm, eldöntés után: 
63x130x35 cm + lábtartó mérete

 60x41x35 cm, : ülőmagasság x ülőmélység
35x50 cm. 

BANKS

újdonság

ZANDER
design dönthető fotel lábtartóval, kivitel: szövet mentol + természetes fa lábak, szövet 
világosszürke + természetes fa lábak, méretek: (Szé x Mé x Ma): fotel: : 83x98x94 cm, puff: (Szé x 
Ho): 63x51x40 cm, mérete eldöntés után puff nélkül: 83x130x45 cm,  ülőmagasság x ülőmélység: 
45x47cm. 

újdonság

bézs színű minta + natúr fa
VETAR

design fotel kényelmes, bársonyos karfával, anyaga: 
bársony szövet+fém, színváltozat: rózsaszín bársony

szövet+fekete lábak vagy szürke bársony szövet+fekete lábak, mérete:
( ): 59x65x92 cm, ülőmagasság 45 cm ülőmélység 45 cm. Szé x Mé x Ma

újdonság

DEMAS
design fotel-  változat: fekete textilbőr + fekete fém lábak, 

mérete (SzéxMéxMa): 93x90x120 cm, ülőmagasság x ülőmélység:
41 x 45 cm.  

újdonság

szürke bársony szövet

új színválaszték

illusztrált kép, mérete
eldöntés után puff nélkül:

83x130x45 cm

mentol

szürke

design fotel karfával,
anyaga: PU+fém, szürke PU+fekete fém,
mérete: ( )  47x47x80 cm, Szé x Mé x Ma

ülőmagasság 46 cm ülőmélység 43,5  cm. 

KOMBO

újdonság

56 400 Ft 56 400 Ft 56 400 Ft 23 300 Ft 26 300 Ft

29 700 Ft 29 700 Ft 29 700 Ft 29 900 Ft 29 900 Ft

bézs bársony szövet

 csokoládé bársony szövet

57 900 Ft

58 100 Ft

96 300 Ft

78 900 Ft

73 800 Ft

26 300 Ft

bézs színű minta + natúr fa

szürke szövet + natúr fa mintás zöld szövet + natúr fa

szürke szövet + natúr fa mintás zöld szövet + natúr fa



capuccino piros feketeszürke

fekete

ROGER

fehér

szürke + minta

textilbőr fekete
textilbőr fehér

DORA modern hintaszék, színváltozat: textilbőr fekete, cappuccino, piros vagy szürke + króm, mérete SzéxMéxMa: 62x125x80 cm, ülésmagasság x ülésmélység: 47x67 cm.

szürke szövet + minta

barna szövet

modern hintaszék, színváltozat:textilbőr fekete 
vagy fehér, szövet barna vagy szövet szürke 
mintával + króm. Mérete: SzéxMéxMa: szék: 
64x105x89 cm, ülésmagasság x ülésmélység: 
45x54 cm, lábtartó: 48x40x24,5 cm. A fekete, 
fehér változat raktáron 2019.08.10.-tól.

MARON
elegáns 2-ülés kanapé és fotel, kivitel: sötétbarna textilbőr - fekete tömörfa lábakkal,

méretek (Szé/Mé/Ma): 2-ülés: 124x74x76 cm, ülőmagasság/ülőmélység:
41x53 cm, fotel: 76x70x76 cm, ülőmagasság / ülőmélység: 43x55 cm.

A sötétbarna textilbőr változat kombinálható a TAMIA  modellekkel a 65. oldalról.

textilbőr textilbőr

MARTY NEW
fotel, Szé x Mé x Ma: 67x77x81cm, 

anyag: zöld textilbőr + műanyag
vagy barna textilbőr + műanyag, 

ülésmagasság x ülőmélység: 41x49 cm. 

zöld

textilbőr sötétbarna textilbőr sötétbarna

FOTELEK/PIHENŐFOTELEK 67

barna
csak a készlet erejéig

CHESTERFIELD
elegáns 2-ülés + fotel, szövet: fekete textilbőr, fekete tömörfa lábak, méretek (Szé/Mé/Ma): 2-ülés: 152x81x72 cm,

ülőmagasság x ülőmélység: 50x55 cm, fotel: 84x81x72 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 50x55 cm.

43 500 Ft

37 600 Ft

43 500 Ft

55 400 Ft 92 500 Ft

84 800 Ft 122 700 Ft

71 800 Ft 62 800 Ft 62 800 Ft 71 800 Ft

106 700 Ft

99 900 Ft

105 900 Ft



KOMFY SILAS
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modern állítható pihenőfotel, anyaga: szövet+fém, PU+fém, színváltozatok: fehér textilbőr fehér varrással vagy 
világosszürke fehér varrással, mérete Szé/Mé/Ma: 74x92x104 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 47x53 cm.

modern állítható pihenőfotel, anyaga: szövet+fém, PU+fém, színváltozatok: szürke textilbőr világos varrással vagy 
csokoládébarna szövet világos varrással, mérete Szé/Mé/Ma: 72x87x106 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 49x49 cm

szürke szövet

PIHENŐFOTELEK68

állítható pihenőfotel,
anyaga: szövet + müanyag (lábak),

színváltozat: barna vagy szürke szövet. 
Fotel mérete: ( ): 72x89x106 cm, 

: 46 cm  54 cm. 
A fotel mechanikusan állítható. 

Szé/Mé/Ma
ülőmagasság ülőmélység

TURNER

barna

szürke

újdonság szuper áron

design, állítható fotel lábtartóval, anyaga: szövet + bevonatos fém – acél szín, színváltozat: 
zöld, vagy szürke szövet, mérete: (SzéxMéxMa): 81x78x101cm, ülőmagasság x ülőmélység: 
45x66 cm. A lábtartó mérete: (SzéxMéxMa): 44x39x41 cm.

LONATO

LERATO
Állítható, forgó pihenőfotel lábtartóval, anyag: textilbőr, kivitel: cappuccino+natúr, sötétszürke+natúr vagy barnásszürke szövet+natúr, szürke szövet+natúr. Méretek fotel:(Szé/Mé/Ma): 
78x70x95 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 43x51cm. A lábtartó mérete: (Szé/Mé/Ma): 50,5x51x43 cm. A szürke szövet+natúr csak a készlet erejéig.

textilbőr cappuccino + natúr  textilbőr sötétszürke + natúr

barnásszürke szövet + natúr
szürke szövet + natúr

a textilbőr változat ára

ASKOY
állítható pihenőfotel kivitel barna szövet, 

mérete SzéxMéxMa A fotel mechanikusan 
állítható, ülőmagasság ülőmélység

, : 
 ( ): 87x92x97 cm.

: 49 cm   56 cm.

újdonság

ARMIN

füles fotel, mechanikus,
állítható lábtartóval,

anyag: szövet + fa, kivitel:
bézs színű szövet + fa lábak,

méret: (Szé x Mé x Ma):
81x87x99 cm,

ülésmagasság x ülésmélység:
45x50 cm.

89 900 Ft 88 600 Ft 85 100 Ft 83 900 Ft

62 900 Ft

62 900 Ft

72 900 Ft

60 900 Ft
71 700 Ft 67 800 Ft

71 700 Ft

89 300 Ft

90 700 Ft

92 200 Ft

állítható pihenőfotel anyag
bézs öko bőr, szék méretek: (SzéxMéxMa): 77x94x100 cm, ülésmagasság:

49 cm és az ülés mélysége 58 cm. A szék mechanikusan állítható.

, kivitel: eco bőr + fa + fém, :
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78 900 Ft

VANDEN



osztott bőr/textilbőrARTUS 2
fűtés funkcióval,8 masszázspont, 

5 intenzitási fokozat
mechanikusan állítható pihenőfotel elektromos masszázs és 

, marhabőr/bézs színű textilbőr, osztott bőr/fekete texilbőr, a fa színe: 
cseresznyefa, Szé/Mé/Ma: 66x93-123x110/95 cm, ülőmagasság: 49 cm.

AUREL 2 
masszázs funkcióval (8 massázs pontok)

                  
állítható pihenőfotel  + zsámoly, anyag:

marhabőr/ bézs színű textilbőr, osztott bőr/fekete textilbőr, a fa színe: cseresznye, Szé/Mé/Ma:
76x82-115x101-86 cm, ülőmagasság: 48 cm, zsámoly mérete Szé/Mé/Ma: 46x48x37 cm.

A marhabőr változat csak a készlet erejéig rendelhető.

 1 

.

osztott bőr/textilbőr

marhabőr/textilbőr

marhabőr/textilbőr

RYAN
állítható pihenőfotel + zsámoly, kivitelezés: sötétbarna textilbőr,

fa: égerfa, Szé/Mé/Ma: fotel: 67x75/108x98/88 cm,
ülőmagasság: 48 cm, zsámoly: 51x45x45 cm.
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fekete textilbőr

textilbőr fehér textilbőr szürketextilbőr barna
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pihenőfotelek

NIGEL
állítható pihenőfotel forgó funkcióval, állítható fejtámlával + zsámoly,

kivitelezés: fekete textilbőr, fa: cseresznye, Szé/Mé/Ma: fotel:
79x68/110x119/99 cm, ülőmagasság: 43 cm,

zsámoly: 50x47x44 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

FOREST - TV FOTEL
állítható TV fotel, kivitel: fekete, szürke, barna, fehér textilbőr vagy

csokoládés és szürke textil, (Szé/Mé/Ma): 78x90x113,5/84 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 51 x 51 cm.

EDDIE
állítható pihenőfotel forgó funkcióval + zsámoly, kivitelezés: bézs színű textilbőr,

természetes fából, Szé/Mé/Ma: fotel: 80x70/99x102/94 cm, ülőmagasság: 42 cm,
zsámoly: 50x41,5x42 cm.

ROMELO

 - TV FOTEL

kivitel
csokoládé szövet

szövet világosszürke

szövet csokoládé

kivitel textilbőr

ALDAMIR
modern állítható pihenő fotel + zsámoly, kivitel:

textilbőr + fém, színváltozatok: fekete/fehér + ezüst, fotel mérete
Szé/Mé/Ma: fotel: 69x77x108 cm, zsámoly

mérete: 45x44x42,5 cm, ülőmagasság: 42 cm. 
Csak a készlet erejéig.

mechanikusan állítható hinta és
pihenőfotel, változat: sötétbarna textilbőr

Szé/Mé/Ma: 85x55x74/88 cm,ülőmagasság: 45 cm.

mechanikusan állítható pihenőfotel, 
, kivitelezés: szürkésbarna vagy barna textil, (Szé/Mé/Ma):

90x60x84/95 cm, ülőmagasság: 48 cm. Szürkésbarna csak 2019.07.30.-tól. 

elektromos rezgő és fűtés funkcióval a
derék tájékán

SUAREZ

masszázs irányító

barnaszürkésbarna
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PIHENŐFOTELEK 69

kivitel
világosszürke 

szövet

80 900 Ft

85 500 Ft 83 300 Ft

104 900 Ft 87 900 Ft 68 500 Ft

70 200 Ft

84 600 Ft

106 400 Ft
137 900 Ft 106 900 Ft

71 700 Ft 80 500 Ft

85 600 Ft



legjobb ár a piacon

Modern fotel - puff elegáns stílusban. Fa lábakkal, változat: Trinity 05 taupe bézsesszürke + bükk, 13
petróleum + bükk, Trinity 14 világosszürke + fehér, Trinity 18 sárga + wenge, Paros 05 világosszürke +dió, Kronos 19 zöld + dió, Kronos
09 kék + dió, Kronos 29 rózsaszín + dió, Kronos 35 bézses arany + dió, mindegyik színválaszték  ,
mérete (Szé/Mé/Ma): fotel – 85x90x105 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 45x58 cm, puff – 50x50x40 cm. Az új színválasztékból a
Paros és Kronos szövet ára: fotel- , puff- .

Trinity 

raktárkészletről azonnal vihető

 86 800 Ft 21 500 Ft

puff áraTrinity 13 petróleum + bükk

Trinity 18 sárga 
+ lábak wenge

79 900 Ft

Trinity 05 taupe bézsesszürke 
+ lábak bükk

84 700 Ft

Trinity 14 világosszürke 
+ lábak fehér

84 700 Ft

70 PIHENŐFOTELEK

RODEZA

  raktárkészletről 
azonnal vihető

kényelmes fotel – puff, fa lábakkal, változat: szövet Kronos 25 mentol/bükk Paros 02 krém/fekete, Kronos 01
rézszínű/ fekete, Kronos 15 világosszürke/fekete vagy Paros 04 taupe világosbarna/bükk,

, fotel mérete (Szé/Mé/Ma): 80x84x104 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 43x50 cm, puff (Szé/Mé/Ma): 50x50x43 cm. 
mindegyik változat 

RUFINO

Paros 05
világosszürke 

+ lábak dió 86 800 Ft
Kronos 19 zöld 

+ dió lábak 86 800 Ft

Kronos 09 kék 
+ dió lábak
86 800 Ft

Kronos 29 rózsaszín 
+ dió lábak
86 800 Ft

fotel ára

puff ára

újdonság Paros 02 krém/fekete

Paros 04 taupe világosbarna/bükkKronos 25 mentol/bükk Kronos 15 világosszürke/feketeKronos 01 rézszínű/fekete

Kronos 35 bézses arany
+ dió lábak
86 800 Ft

új színváltozatok

szövet Riviera 38
smaragd/szövet

Jungle minta/bükk

szövet Lux 26
cappuccino/szövet Evo

26 minta/bükk

kényelmes fotel – fa lábakkal, minden változat , mérete: (Szé/Mé/Ma): 78 x105 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 44 x 53 cm. A fotelek oldala és a hátulja mintás. Rendelhető 4 féle LUX szövet vagy 4 féle 
EVO szövet kombinációjában, szállítási idő 6 - 8 hét. 

raktárkészletről azonnal vihető x86

szövet Lux 29
mentol/szövet Evo

29 minta/bükk

BELEK

újdonság

szövet Lux 32
szürke/szövet

Evo 32 minta/fekete

Színminták szövet LUXSzínminták szövet EVO

krém rózsaszín petróleum sötétszürke
LUX 25 LUX 28 LUX 30 LUX 31EVO 25 EVO 28 EVO 30 EVO 33
krém rózsaszín petróleum sötétszürke

mindegyik változathoz vásárolható puff is

mindegyik változathoz vásárolható puff is

fotel ára petróleum, sárga 
79 900 Ft-tól

19 400 Ft

89 300 Ft

29 600 Ft

81 700 Ft

84 700 Ft



szövet patchwork Viorica 1

89 300 Ft

kényelmes fotel + puff, változatok: alova piros és barna, raktárkészletből
azonnal vihető, bükkfa lábak, (Szé/Mé/Ma), fotel: 86x72x105 cm,
ülőmagasság/ülőmélység: 42x48 cm, puff: 53x53x42 cm,
megrendelhető 6 színváltozatban alova szövetből. Szállítási idő 6-8 hét.

ASTRID

komplett ár
fotel+puff

72 900 Ft

Alova piros
szövet Riviera 41 mustársárga

szövet patchwork N1

szövet rose 18

szövet rose 14

CHARLOT fotel,szövet
patchwork, animals, rose, 

butterfly, káró minta
ára

az ASTRID fotel ára, a patchwork,
animals, rose, butterfly szövet
kivitelben, vagy káro minta

szövet vintage barna 1026

kényelmes fotel, változatok: alova piros, barna vagy szürke,
, bükkfa lábak,(Szé/Mé/Ma)

fotel: 86x72x105 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 42x48 cm.
raktárkészletből azonnal vihető

CHARLOT

Alova szürke

Alova barna

Színminták Alova:

23
lila

63
narancs

16
bézs

15
fekete

14
szürke

18
türkiz

szövet patchwork M1

a CHARLOT fotel
szövet Riviera Holm

vagy Vintage
ára

ár fotel
ASTRID, szövet

Riviera, Holm vagy Vintage 

szövet Holm barnászöld minta

szövet Riviera 81 kék

szövet Riviera 38 zöld

szövet butterfly 1 szürke fehér

szövet barna káro

szövet Holm szürkéskék minta

szövet zöld leveles minta az ö
ss
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PIHENŐFOTELEK 71

ár Alova változat

79 900 Ft 83 700 Ft

102 900 Ft
98 500 Ft



MERANO  FOTEL
 bézs

design fotel és puff, anyaga: fém+szövet, színválaszték:
barna szövet + fehér váz, vagy bézs szövet + fekete váz,

mérete: fotel (SzéxMéxMa) 84,5x59x80,5 cm, puff:
75x64x44,5 cm, a fotel ülőmagassága x ülőmélysége:

46x41 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

MERANO PUFF  - bézs

MERANO FOTEL és PUFF

fotel ára puff ára

MERANO FOTEL
barna

MERANO PUFF  - barna

BEDVER
design hintaszék, anyaga: fa – bükk+műanyag+króm,

szín: fehér, mérete SzéxMéxMa: 63x68x70cm,
ülőmagasság : 39cm.

SIENO
design fotel, anyaga: króm + szövet, színválaszték: világosszürke vagy sötétszürke szövet,
SzéxMéxMa: 67x77x81cm, ülőmagasság x ülőmélység 45x48 cm. Csak a készlet erejéig. 

 sötétszürke szövet + króm váz

a fotel ára 
króm vázzal

a fotel ára 
fekete vázzal

bézs szövet + fekete váz

a fotel ára
lábtartóval

KADAR
design fotel párnával, kivitel: bézs színű szövet vagy szürke+fekete, barna szövet vagy sötétszürke + króm,

mérete: SzéxMéxMa: 70x79,5x78,5 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 48x53,5 cm. Model csak a készlet erejéig.

sötétszürke szövet
+ króm váz

barna szövet
+ króm váz

szürke szövet
+ fekete váz

a fotel ára 
króm vázzal

MARTEL
design fotel, kivitel: bézs színű szövet vagy szürke+fekete, barna szövet vagy sötétszürke + króm, 

mérete: SzéxMéxMa: 72x78x84 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 42x52 cm. Model csak a készlet erejéig..

szürke szövet
+ fekete váz

bézs színű szövet
+ fekete váz

barna szövet
+ króm váz

a fotel ára 
fekete vázzal

LOMAN
modern fotel zsámollyal,

kivitel: barna szövet vagy szürke + króm,
Szé x Mé x Ma: fotel: 66x85x110 cm,

ülésmagasság x ülésmélység: 47x53 cm,
zsámoly: 44x22x40 cm.
Csak a készlet erejéig.

design fotel, anyaga: 
textilbőr+króm, változat:

ezüstös textilbőr+króm,méret 
(SzéxMéxMa): 63x77x80 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 

43x49 cm. 

KUMON

újdonság

DEKER

kényelmes modern fotel, 
változat: bézs szövet+ fekete lábak, 

méret (SzéxMéxMa): 62,5x61x63 cm, 
ülőmagasság : 40 cm. Levehető huzat

 30°C-on mosható. 

PIHENŐFOTELEK72

79 900 Ft 36 900 Ft

53 900 Ft 31 600 Ft
20 200 Ft

49 900 Ft 37 600 Ft

58 400 Ft 45 700 Ft

58 800 Ft

69 700 Ft

73 900 Ft



RAFAELLO 

komódrendszer tömörfa vázzal, 
fonott kosarakkal, anyag: fa+vesszők, 
színváltozat: fehér. Az akasztós 
falipolc 2019.06.20.-tólés a 
Rafaello 9 komód 2019.07.22.-tól.

Rafaello 9
94x37x76 cm

Rafaello 3
36x37x76 cm 

Akasztós falipolc

100x20x30 cm 

Pad
95x35x49 cm 

Rafaello 6
64x37x76 cm 

a méretek ebben a sorrendben vannak: (SzéxMéxMa)

BLANCO
Komódrendszer tömörfa vázzal, fonott

kosarakkal, anyag: fa+vesszők,
színváltozat: fehér. 

Blanco komód
45x40x104 cm 

Blanco pad
100x35x50 cm 

Blanco fali polc akasztós
100x20x40 cm 

Rafaello éjjeliszekrény
36x37x30 cm 

Rafaello kosár
46x46x60 cm 

Rafaello fali polc
55x17x25 cm

modern puff patchwork stílusban,
anyag: szövet,szín: többféle szín,
Szé/Ma/Mé: 40x40x40 cm,
ülőmagasság: 38-40 cm.
Csak a készlet erejéig.

DEMA taburet

CANDIE 2

NEW TYP 2

design székek patchwork 
stílusban,anyag: bükkfa + 

textil, szín: többféle 
szín, minta.Méret: 

Szé/Mé/Ma: 
47x41x75 cm,

ülőmagasság: 45 cm.

DENY TYP 2

Változtassa meg otthona hangulatát...

POLCOK/PADOK/PIHENŐFOTELEK/KOMÓDOK 73

barna szövet 
+ natúr váz

TORSTEN
Kényelmes fotel, anyag: nyírfa + szövet, kivitel: barna szövet,vagy zöld szövet + natúr váz, 

mérete: Szé x Mé x Ma:59x73x99cm, ülőmagasság x ülőmélység: 40x50 cm.
Zöld színű kivitelben a raktárkészlet erejéig rendelhető..
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SIVERT
stílusos hintaszék lábtartóval, színváltozat: krém szövet + natúr váz, barna szövet + natúr váz, barna szövet + barna váz, szürke szövet + natúr váz 

Méret: SzéxMéxMa: 67x127x90cm, ülőmagasság/ülőmélység: 44 x 49 cm.

szürke szövet 
+ natúr váz

krém szövet + natúr váz

HARPER
pihenő hintafotel díszpárnával, anyag: szövet+fa,

kivitel: barna szövet + fa, vagy szürke szövet + fa, Szé x Mé x Ma:
75x83x110 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 50x56 cm.

Barnásszürke színű kivitelben a raktárkészlet erejéig rendelhető.
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barnásszürke szövet

MARTEN
stílusos hintaszék, anyaga: nyírfa + szövet,színváltozat: virág mintás 

szövet + natúr váz, SzéxMéxMa: 67x92x86cm,
ülőmagasság/ülőmélység: 48x48 cm. Csak a készlet erejéig.

szürke szövet

barna szövet 
+ barna váz

design fotel steppelt 
háttámlával patchwork stílusba, 

kivitel: mintás textil+lábak 
fekete tömörfából, 

(Szé/Mé/Ma): 77x78x97 cm,
ülőmagasság: 40 cm.

Rendelhető a raktárkészlet 
erejéig.  

design szék patchwork 
stílusban, anyag:

bükkfa + textil, szín: többféle 
szín, minta. Méret:

(Szé/Mé/Ma): 
46,5x53,5x82 cm, 

ülőmagasság: 50 cm.

KIMA NEW

TYP 1
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33 900 Ft 33 900 Ft 33 900 Ft 36 200 Ft

16 900 Ft 15 900 Ft

16 500 Ft

25 300 Ft 68 900 Ft 64 900 Ft

68 900 Ft

84 900 Ft 16 300 Ft

22 100 Ft

24 600 Ft

30 800 Ft

15 500 Ft

61 900 Ft 25 200 Ft

20 900 Ft

41 300 Ft

37 400 Ft

25 800 Ft

45 900 Ft

37 200 Ft
10 400 Ft

22 900 Ft
9 900 Ft



FRANCE
modern fotel, változat: bézs színű textil háttér nyomtatással és barna bőr,
vásott kartámaszokal, lábak – sötétbarna tömörfa, mérete (Szé/Mé/Ma):
82x78x70 cm, ülőmagasság: 43 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

kartámasz

ROMAN 2
modern puff, változatok: szürke textil háttér nyomtatással

+ sötétbarna bőr, mérete (Szé/Mé/Ma): 40x40x45 cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig. 

IMAGE RTV asztal
ipari stílusú TV asztal, színváltozat: fekete+színes mix, alapanyagok:MDF+fém, 

mérete (Szé/Mé/Ma): 137x40x50 cm.Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

szürke szövet/sötétbarna bőr

földgömb formájú bárszekrény kerekeken,
a felső része forgós, cseresznyefa szín,

alapanyagok: fa, MDF, műanyag,
átmérő: 50 cm, magasság: 94 cm.

GLOBUS 2 - 324

IMAGE komód
ipari stílusú komód, színváltozatok:

fekete+színes mix, alapanyagok: MDF+fém,
mérete (Szé/Mé/Ma): 57,5x32x96 cm.

Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

divatos ipari stílus

valódi bőr illat

Valódi bőr

FOTELEK/ASZTALOK74

fotel (SzéxMéxMa): 56x65x92 cm
zsámoly (SzéxMéxMa): 49x36x34 cm,

RELAX GLIDER 87107 + ZSÁMOLY

WAGNER 1
elegáns puff tömörfa vázzal,
változat: a váz fehér színű +

az ülőfelület borítása bézs színű +
csíkos minta

 (Szé/Mé/Ma): 30x40x45 cm.

WAGNER 2
barokk stílusú fésülködőasztal

tömörfa vázzal, 2 fiókkal, kivitel:
fehér.

(Szé/Mé/Ma): 75x40x76 cm.

WAGNER 3
barokk stílusú asztalka

tömörfa vázzal, magas lábakkal,
1 fiókkal, változat: fehér

(Szé/Mé/Ma): 25x25x76 cm.

BRAIN 1

3-fiókos komód tömörfa vázzal,
elegáns stílusban, színváltozat: fehér.

Szé/Mé/Ma: 40x30x75 cm.

BRAIN 2
2-fiókos komód (éjjeliszekrény)

tömörfa vázzal, elegáns stílusban,
színváltozat: fehér

biela, (Szé/Mé/Ma:): 40x30x55 cm.

BRAIN 3
2-fiókos komód két ajtóval,

tömörfa vázzal, elegáns stílusban,
változat: fehér. (Szé/Mé/Ma:): 60x30x60 cm.

Csak a készlet erejéig.

újdonság

HEROLA

bézs szövet

fekete fehér
cik-cak szövet mustársárga szövet

fekete fehér
 mintás szövet

fotel, anyaga: szövet+fa, színváltozat: bézs szövet+fekete fa lábak, fekete-fehér cik-cak szövet+fekete fa lábak,fekete fehér mintás szövet +fekete fa 
lábak, mustársárga szövet+fekete fa lábak, világosszürke + fekete fa lábak, mérete ( ): 51x68x83 cm,  47 cm,  50 
cm. A fekete-fehér cik-cak szövet  és a bézs szövet csak a készlet erejéig. Világosszürke szövet + fekete lábak kivitelben  2019.10.15-től raktáron. 

SzéxMéxMa ülőmagasság ülőmélység

65 900 Ft

75 800 Ft

108 300 Ft

62 200 Ft

21 900 Ft

27 800 Ft

világosszürke

85 400 Ft

32 600 Ft

27 600 Ft

30 800 Ft

31 700 Ft

21 900 Ft

12 800 Ft 31 400 Ft

189 200 Ft

dizájn forgatható pihen  lábtartóval
Kivitel: bézs, fekete vagy barna textil bőr, ülésmagasság: 40 cm és ülésmélység

53 cm, szék méretek: (Szé/Mé/Ma): 85x77x80 cm, puff: (Szé/Mé/Ma): 52x54x43 cm.

őfotel
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KAITIR

barna öko bőr 

fekete öko bőr

béžová ekokoža



LINET NEW
fésülködőasztal barokk stílusbantükörrel, három fiókkal és puffal,

kivitel: fehér MDF + tömörfa +ezüst szövet, Szé x Mé x Ma:
asztalka: 72x40x136 cm,Szé x Mé x Ma: puff: 38x28x45 cm.

fésülködőasztal barokk stílusban tükörrel, négy 
fiókkal és puffal, kivitel: fehér MDF + tömörfa + ezüst 

szövet, Szé x Mé x Ma: asztalka: 80x40x142 cm, 
Szé x Mé x Ma:puff: 38x28x45 cm.

REGINA NEW
fésülködőasztal barokk stílusban négy

fiókkal, kivitel: fehér MDF + tömörfa+ezüst szövet
Szé x Mé x Ma: 80x40x93,5 cm.

Puff: 38x28x45 cm.

RODES NEW

szett ára 
(asztal + puff)

ASZTALOK/TÜKRÖK 75

szett ára 
(asztal + puff)

tükör akár ékszerek tárolására is
5 fényképtartó kerettel, kivitel:

fehér MDF, (SzéxMéxMa): 53x38x153 cm.

CANINI
tükör tárolóhellyel

kivitel: fehér MDF ( ):SzéxMéxMa
57,6x12x155 cm.

ONEON

ékszertartó szekrényke, tükörrel,5 fiókkal 2ajtóval
kivitel: fehér MDF+tömörfa  

(lábak) ( ): 34,2x26,6x91,5 cm.SzéxMéxMa

DINIS
ékszertartó szekrényke, tükörrel,

4 fiókkal, üvegajtós vitrinnel 

kivitel:fehér MDF ( ): 46x29x91,4 cm.SzéxMéxMa

RULIA

fésülködőasztal barokk stílusban, 2 fiókkal

puffal, kivitel fehér MDF+tömörfa 

 (lábak), szövet barna,(Szé x Mé x Ma): 

asztal: 80x40x76 cm, puff: 29x29x44 cm.

MARVEL
RESINALUZIA

DENON

fésülködőasztal tükörrel, 2 fiókkal

puffal kivitel:fehér
MDF+tömörfa (lábak), szövet fehér,

(Szé x Mé x Ma): asztal: 100x40x130 cm,

puff: 38x28x45 cm.

LILIEN
fésülködőasztal tükörrel, 2 fiókkal

puffal, kivitel fehér MDF, 

(Szé x Mé x Ma): asztal: 100x40x130 cm, 

puff: 40x30x45 cm.

fésülködőasztal tükörrel, 2 fiókkal

 kivitel fehér MDF+tömörfa 

(lábak),(Szé x Mé x Ma): 80x40x74 cm.

GINO
fésülködőasztal tükörrel, 3 fiókkal,

(SzéxMéxMa): 50x35x148 cm, kivitel:

fehér MDF+masszív fa (lábak).

SLICE
fésülködő asztal 2 fiókkal

kivitel: fehér
MDF+masszív fa (lábak),

( ): 80x35x75 cm.SzéxMéxMa

fésülködő asztal  fiókkal,
kivitel: fekete MDF+maszív

fa (lábak), ( ):SzéxMéxMa
80x35x75 cm.

tükör, akár ékszer tárolására is: MDF, kivitel: fehér,
szürke vagy barna, (SzéxMéxMa): 35,2x35x153 cm. 

A szürke és a barna kivitel ára . 28 900 Ft

MIROR NEW

szürke

barna

tárolóhely a tükörben

fehér

REDON
fésülködőasztal,3fiókkal

alsó polccal, kivitel 
fehér MDF+tömörfa (lábak)

(Szé x Mé x Ma): 120x40x80 cm.

fehér

szett ára 
(asztal + puff)

újdonság szuper áron

48 500 Ft

57 400 Ft

45 600 Ft

49 200 Ft
43 400 Ft

48 700 Ft

54 900 Ft 58 200 Ft

33 900 Ft

50 800 Ft 51 400 Ft

47 400 Ft 44 900 Ft 28 700 Ft 30 400 Ft

71 700 Ft 47 400 Ft

37 900 Ft

27 900 Ft



ELI 1
komód tömörfa vázzal

3 fonott kosárral,
színváltozatok: sötétbarna,

anyag: fa+vesszők,
Szé/Mé/Ma: 28,5x33x65,5 cm.

komód tömörfa vázzal 3 fonott kosárral,
anyag: fa+vesszők,

színváltozat: szürkésfehér,
Szé/Mé/Ma: 40x29x57 cm.

komód (éjjeli szekrény) tömörfa vázzal,
2 fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,

színváltozat: szürkésfehér,
Szé/Mé/Ma: 40x29x42 cm.

komód tömörfa vázzal, fiókkal,
2 fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,

színváltozat: szürke/fehér,
Szé/Mé/Ma: 38x28x64 cm. 

MATIAS 2
komód tömörfa vázzal, fiókkal,

3 fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,
színváltozatok: szürke/fehér,
Szé/Mé/Ma: 38x28x81 cm 
Készleten 2019.06.20.-tól.

MATIAS 3

Praktikus pad tömörfa vázzal, 2 fiókkal és
díszpárnával a tetején, anyag: fa, színváltozat:

szürke/fehér, kombinálható a MANON és
a MATIAS szériával, Szé/Mé/Ma: 70x35x45 cm. 

SEAT BENCH 1 NEW 

komód tömörfa vázzal 4 fonott
kosárral, anyag: fa+vesszők,
színváltozat: szürkésfehér,
Szé/Mé/Ma: 40x29x73 cm.

komód tömörfa vázzal 5 fonott
kosárral, anyag: fa+vesszők,
színváltozat: szürkésfehér,
Szé/Mé/Ma: 40x29x90 cm.

SEAT BENCH 2 NEW 

Legyen kényelmes az otthona

RUBY 2 RUBY 3 RUBY 4 RUBY 5

ELI 3
ELI 2

Praktikus pad 2 fiókkal tömörfa vázzal,
díszpárnával a tetején,
anyag: fa, szín: fehér,

kombinálható az AYA szériával.
Szé/Mé/Ma: 70x35x45 cm.

komód tömörfa vázzal, 5 fonott
kosárral, színváltozatok:

sötétbarna, anyag: fa+vesszők,
Szé/Mé/Ma: 28,5x33x104 cm.

praktikus pad fonott kosárral
díszpárnával a tetején, anyag: fa+

vesszők, színváltozat: szürkésfehér,
Szé/Mé/M: 40x34x45 cm.
Raktáron 2019.07.22.-től.

RUBY 1

praktikus pad papírkosárral
és díszpárnával a tetején.
Színváltozatok: sötétbarna,
Szé/Mé/Ma: 40x34x45 cm.

Praktikus pad tömörfa vázzal 2 fonott kosárral,
díszpárnával a tetején, anyag: fa+vesszők,

színváltozatok: sötétbarna,
Szé/Mé/Ma: 70x35x45 cm. 

komód tömörfa vázzal, fiókkal,
1 fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,

színváltozatok: szürke/fehér,
Szé/Mé/Ma: 38x28x47 cm.
Készleten 2019.06.20.-tól.

MATIAS 1

BOND 2
Összecsukható vasalódeszka tömörfa

vázzal, anyag: fa+vesszők,
színváltozatok: sötétbarna,

Szé/Mé/Ma: 118x30x86 cm.

Összecsukható vasalódeszka
tömörfa vázzal,

anyag: fa+vesszők,
színváltozat: szürke,

Szé/Mé/Ma: 118x30x86 cm

BOND 1

SEAT BENCH 3

76 PADOK/KOMÓDOK

MONET 2
elegáns stílusú fehér színű

komód tömörfa vázzal,
színes fiókokkal.

Szé/Mé/Ma:
45x28x75 cm.

MONET 1

elegáns stílusú, fehér színű komód
tömörfa vázzal, színes fiókokkal.

Szé/Mé/Ma: 50x30x70 cm.

NIELS 3

Komód, fa vázzal, 3 fonott kosárral, 
színváltozat: többféle szín, anyag: 

fa+vesszők, Szé/Mé/Ma: 42x29x63 cm. 
Rendelhető a raktárkészlet erejéig

15 900 Ft 11 900 Ft

14 700 Ft

17 900 Ft
22 400 Ft

23 800 Ft

28 500 Ft 13 400 Ft 29 900 Ft 30 400 Ft

25 900 Ft

29 300 Ft

14 700 Ft

18 900 Ft

28 400 Ft

23 800 Ft
11 800 Ft

13 900 Ft
19 500 Ft

23 200 Ft



Legyen kényelmes az otthona

GINGER 1
Komód 6 fonott kosárral, színváltozatok:

fehér/méz színű. Anyag: fa/vessző,
Szé/Mé/Ma: 71x28x61 cm.

BIBI 2
BIBI 3 BIBI 4

3 fiókos komód tömörfa vázzal,
színváltozatok: fehér/szürke, fa változatban.

Szé/Mé/Ma: 25x29x70 cm.

4 fiókos komód tömörfa vázzal,
színváltozatok: fehér/szürke, tömörfa

változatban. Szé/Mé/Ma: 25x29x90 cm.

2 fiókos fehér komód (éjjeliszekrény)
tömörfa vázzal, színváltozatok:
fehér/szürke, fa változatban.
Szé/Mé/Ma: 25x29x49 cm.

6 fiókos komód tömörfa vázzal,
színváltozatok: fehér/szürke, fa

változatban. Szé/M/Ma: 48x29x70 cm.

BIBI 6

GINGER 2
Komód 10 fonott kosárral, színváltozat:

fehér / méz színű. Anyag: fa/vessző,
Szé/Mé/Ma: 71x28x95 cm.

GINGER 4
Komód 4 fonott kosárral,

színváltozat: fehér/méz színű. Anyag:
fa/vessző, Szé/Mé/Ma: 71x28x43 cm.

SEAT BENCH 4
Praktikus pad tömörfa vázzal 2 fonott

kosárral, díszpárnával a tetején,
színváltozatok: fehér/mézes. Változat:
fa/vessző, Szé/Mé/Ma: 70x35x45 cm.

komód tömörfa vázzal 3 fonott
kosárral, színváltozat: fehér/szürke,

anyag: fa+vesszők,
Szé/Mé/Ma: 38x28x69 cm.

MANON 3

Komód tömörfa vázzal 4 fonott
kosárral, színváltozat: fehér/szürke,

anyag: fa+vesszők, Szé/Mé/Ma:
38x28x86 cm. 

MANON 4

Praktikus pad fonott kosárral és
díszpárnával a tetején, színváltozatok:
fehér/méz színű. Változat: fa/vessző,

Szé/Mé/Ma: 40x34x45 cm.

GINGER 3 NEW

Komód tömörfa vázzal 2 fonott
kosárral, színváltozat:

fehér/szürke, anyag: fa+vesszők,
Szé/Mé/Ma: 38x28x52 cm.

MANON 2

PADOK/KOMÓDOK 77

DARKIE 1
Komód (éjjeliszekrény) tömörfa vázzal,

fiókkal, fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,
szín: szürkés barna,

Szé/Mé/Ma: 40x29x42 cm.

DARKIE 2
Komód tömörfa vázzal, fiókkal, 2 fonott

kosárral, anyag: fa+vesszők,
színváltozat: szürkés barna, Szé/Mé/Ma:

40x29x63 cm.

Komód tömörfa vázzal, fiókkal,
3 fonott kosárral, anyag: fa+vesszők,

színváltozat: szürkés barna,
Szé/Mé/Ma: 40x29x88 cm.

DARKIE 3

TEDRA
Praktikus pad 3 fiókkal és puha párnával.Kivitel: fehér+diófa-méz színű 
árnyalat, anyag: fa, Szé/Mé/Ma: 100x36x45 cm.

Praktikus pad 4 fiókkal és puha párnával. Kivitel: fehér+diófa-méz
színű árnyalat, anyag: fa, Szé/Mé/Ma: 100x36x45 cm.

LINORA

Összecsukható mosókosár. Változat:fa+textil.Méret: (Átmérő/Magasság):
42x70 cm. Megrendelhető 4 színváltozatban. Kombinálható a következő
kombinációkban: a DZIMBO 1 az ELI szériával, a DZIMBO 2 a GINGER szériával.
A DZIMBO 2, 5 csak a raktárkészlet erejéig rendelhető.

DZIMBO 1 DZIMBO 2

 

DZIMBO 5 

12 600 Ft

17 600 Ft

21 800 Ft 30 900 Ft

25 900 Ft 14 900 Ft 22 300 Ft

28 700 Ft

45 900 Ft

12 300 Ft

17 900 Ft 23 500 Ft
35 900 Ft

37 200 Ft

3 700 Ft

11 700 Ft

17 500 Ft

24 900 Ft

ATENE TYP 7

komód 4-fiókos anyag:
MDF fólia, szín: fehér.

Szé/Mé/Ma

, 

: 30x30x81,59 cm 

19 600 Ft
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         SWEET PAPLAN + PÁRNA
140x200

+ 1 x párna
220x200

+ 2 x párna

szuper ár az ágynemű szettért

Nyomtatott faliképek széles választéka - raktárkészletről azonnal vihető.

Típus 4 készlet 6db  (SzéxMéxMa): 1db: 61x2,55x20,5 cm, 
5db: 20,5x2,55x20,5 cm 

Típus 6 készlet 5db (SzéxMéxMa): 1db: 30x2,55x80 cm, 
2db: 30x2,55x60 cm,2db: 30x2,55x40 cm 

Típus 10 készlet 6db  (SzéxMéxMa): 
6db: 25,5x2,8x25,5 cm

Típus 11 készlet 5db (SzéxMéxMa): 
2db: 51x2,8x25,5 cm, 4db: 25,5x2,8x25,5 cm

Típus 12 készlet 6db (SzéxMéxMa): 2db: 
51x2,8x25,5 cm,4db: 25,5x2,8x25,5 cm

Típus 13 készlet ,db (SzéxMéxMa): 1db: 
25,5x2,8x51 cm, 2db: 38x2,8x51 cm

Típus 14 készlet 3db (SzéxMéxMa): 1db: 
25,5x2,8x51 cm, 2db: 38x2,8x51 cm

Típus 15 készlet 4db (SzéxMéxMa): 2db: 
15x2,8x15 cm, 3db: 15x2,8x25 cm

Típus 16 készlet 6db  
( ):SzéxMéxMa

2 db: 15x2,8x15 cm,
3 db: 15x2,8x25 cm

Típus készlet 5db (SzéxMéxMa): 2db: 
15x2,8x15 cm, 3db: 15x2,8x25 cm

Típus 18 készlet 5db (SzéxMéxMa): 1db: 18x2,8x30,5 cm, 2db: 18x2,8x13 cm Típus 19 készlet 1db (SzéxMéxMa): 91,5x3,5x61 cm

SZŐNYEG
KATALÓGUS

A katalógus megtalálható
minden partner üzletünkben:

    www.tempo-kondela.hu

szőnyegek, párnák, és szőrmék 
széles választéka, kérje

katalógusunkat az üzletből.

Típus 2 készlet 6db  (SzéxMéxMa): 2db: 
20,5x2,55x40,5 cm,4db: 20,5x2,55x20,5 cm 

Típus 3 készlet 6db  (SzéxMéxMa): 2db: 
20,5x2,55x40,5 cm, 4db: 20,5x2,55x20,5 cm 

Típus 5 készlet 6db (SzéxMéxMa): 2db: 20,5x2,55x40,5 cm, 
4db: 20,5x2,55x20,5 cm 

Típus 7 készlet 5db (SzéxMéxMa): 1db: 30x2,55x80 cm, 
2db: 30x2,55x60 cm,2db: 30x2,55x40 cm 

Típus 8 készlet 5db (SzéxMéxMa): 1db: 30x2,55x80 cm, 
2db: 30x2,55x60 cm,2db: 30x2,55x40 cm 

Típus 9 készlet 5db (SzéxMéxMa): 1db: 30x2,55x80 cm, 
2db: 30x2,55x60 cm,2db: 30x2,55x40 cm 

Az összes feltüntetett kép raktárkeszleten.

KÉPEK/PAPLANOK/PÁRNÁK/SZŐNYEGEK

Szőnyegek már

 1 300 Ft/ db-tól

antialergén paplan és párna szett puha, 100% poliészter mikroszálas huzattal, töltet szilikonizált üreges szál, 
amely biztosítja a megfelelő szigetelő és nedvességelvezető képességét, így ígazán kényelmes alvást 
biztosít.Tapintása puha, könnyű és szellős, ezért télen-nyáron használható.Anyaga:mikroszálas, szín: fehér, 
méretek: paplan: 220x200, 140x200cm, párna: 70x90cm, súly: paplan: 220x200cm - 2500g, paplan 
140x200cm - 1500g, párna 70x90cm – 1200g-csomagolása: tároló táska. Nem fehéríthető, nem vasalható, 
nem vegytisztítható! Mosása 60°C-on maximum 600 fordulat/perc. 

16 300 Ft

22 100 Ft

Típus 1 készlet 6db  (SzéxMéxMa): 1db: 
43x2,55x43 cm, 5db: 20,5x2,55x20,5 cm 

8 800 Ft 7 800 Ft
7 800 Ft

7 800 Ft

7 800 Ft

10 900 Ft 10 900 Ft 10 900 Ft 10 900 Ft

16 100 Ft 21 300 Ft

21 300 Ft

21 300 Ft

21 300 Ft 9 700 Ft 9 700 Ft 9 700 Ft

9 700 Ft 16 900 Ft

9 400 Ft 17 800 Ft



  ROSS
TV asztal, anyag: fém + edzett üveg

(10 mm); szín: fekete, (Szé/Mé/Ma):
90x40x135 cm. Terhelhetőség 50 kg,

170 cm átlón.

TV asztal, kivitel: fekete fóliázott 
 fa+ fém (ezüst), méret 

(Szé/Mé/Ma):100x40x42 cm.
MDF

fehér

25 700 Ft

szilva/fehérsonoma tölgy/fehér fekete/fehér

TOFI NEW - RTV asztal
RTV asztal, kivitel: fehér (Szé/Mé/Ma): 150x39x51 cm,

az asztal kerete 35 mm vastag. 

 sonoma tölgy

fehér
fekete/fehér

sonoma tölgy/fehér

AGNES

TV asztal lenyitható ajtóval és polccal, anyag és színváltozatok:
,sonoma tölgyfa, sonoma tölgyfa/fehér, fehér

vagy fekete/fehér, méret (Szé/Mé/Ma): 120x45x40 cm.
DTD laminált

VARIO
multifunkciós polc, 
átalakítható TV asztalra,
polcra, dohányzóasztalra, 

,kivitel: 
fehér, sonoma tölgyfa
(Szé/Mé/Ma): 
125x35x48 cm.

DTD laminált

32 900 Ft

31 300 Ft

fehér

sonoma tölgy

fehér

minőségi
szlovák
termék

TV asztal,  (16 mm), méret (SzéxMéxMa): 159x40x38,8 cm. Kivitel: fekete/fehér, 
szilva/fehér, sonoma tölgy/fehér vagy fehér. 

DTD  laminált
Zuno NEW

TV asztalok

minőségi
szlovák
termék

MARKER

anyag: , színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér, méretek 
a következő sorrendben vannak feltüntetve: Szé/Mé/Ma. 
Kombinálható a 222. oldalon lévő AGNESA komódokkal.

DTD laminált

TYP 2 029  
MARKER   RTV asztal

110 x55 cm
  

x41

TYP 1 027
MARKER RTV asztal

120 x36 cm
  

x41

hossz 159 cm

QUIDO

termék

minőségi
szlovák

79RTV ASZTALOK/KISASZTALOK

kisasztal, színváltozat: szürke színű 
asztallap mintával, natúr színű falábak: 

MDF + fa lábak.SzéxMéxMa: 
48x48x40 cm.Rendelhető a raktárkészlet 

erejéig.

HANSON

kisasztal, anyaga: fóliázott MDF 
lap + fém,színváltozat: diófa + fekete, 

SzéxMéxMa: 50x30x57,5cm.
 Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

CARTERCAMERO
kisasztal, anyaga: fóliázott MDF lap + fém,

színváltozat: sonoma tölgyfa + fekete,
SzéxMéxMa: 40x60x50 cm 

Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

RONEL NEW
praktikus, három kisasztalból álló szett, fóliázott: 

MDF+fém, színváltozat: nagy-fekete, közepes-sárga 
és kicsi-szürke.Mérete: 60x60x50cm, 48x48x45cm, 

36x36x40cm.Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

BRIX
praktikus, két kisasztalból álló szett, színváltozat: 
kék szín mintával+fehér, anyaga: MDF+fa, méret: 

SzéxMéxMa: 48x48x48 cm, 40x40x40 cm. 
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

14 000 Ft

36 900 Ft

21 500 Ft

31 700 Ft

21 800 Ft

31 600 Ft

11 900 Ft

12 900 Ft 15 500 Ft8 300 Ft 12 800 Ft



kerekes kisasztal, kivitel: fekete MDF 
fekete+ fém (ezüst), SzéxMéxMa:

38x38x60 cm.. 

MANNY
JAKIM typ 1 

elegáns kisasztal, anyaga: MDF + fém, színváltozatok: TYP 1: 
tölgyfa + fekete fém lábak,TYP 2: tölgyfa + fehér fém lábak, 

SzéxMéxMa: 40x40x40cm.Typ 1 újból raktáron 2019.08.30.-tól.

JAKIM typ 2

5 500 Ft

elegáns kisasztal, anyaga: MDF + fém,
színváltozat: tölgyfa hatás + fekete és fehér fém lábak,

SzéxMéxMa: 40x40x61cm.Újból raktáron 2019.08.30.-tól.

KALA

6 300 Ft 6 900 Ft

elegáns kisasztal kerekekkel, anyaga: 
MDF + fém+ sötét kerekek, szín: fehér, 

átmérő x Ma: 43,6x52,5cm.

DERIN

6 900 Ft

elegáns kisasztal, színválaszték: fehér,
natúr színű lábakkal, anyaga: MDF+fa

SzéxMéxMa: 48x48x40cm

TAVAS

7 900 Ft

stílusos kisasztal kerekekkel, anyaga: DTD fóliázott+ fekete kerekek. Színkivitel: fenyő, fekete vagy fehér.
Méret: SzéxMéxMa: 40x24x50 cm. Raktáron 2019.08.30.-tól.

ABBAS NEW

7 700 Ft

4 700 Ft

80 KISASZTALOK

új színválaszték

modern kisasztal, Színválaszték:
fekete asztallap +fehér lábak, vagy fehér asztallap + 
fekete lábak.anyaga: fekete MDF + fém,SzéxMéxMa: 

40x40x60 cm. 

RUBEN

6 200 Ft

9 900 Ft

KAREL
kisasztal, anyaga: MDF,  PVC fóliázott

+festett acél, színváltozat: fehér, (SzéxMéxMa): 
50x35x48 cm. Raktáron 2019.08.30.-tól.

6 900 Ft

CELINI
kisasztal, anyaga: MDF és PVC fóliázott 

+ festett acél, színválaszték: 

tölgy + fehér, (SzéxMéxMa): 40x40x39,8 cm. 
Raktáron 2019.08.30.-tól.

8 900 Ft

VOLKER
kisasztal, kivitel: fehér

, (SzéxMéxMa): 59x36x38 cm. MDF laminált
Raktáron 2019.08.20.-tól.

9 900 Ft

ZENOR
kisasztal, kivitel: fehér MDF 

laminált,(SzéxMéxMa):45x45x62 cm.
Raktáron 2019.08.20.-tól. 

6 600 Ft

VALMAR
kisasztal, kivitel: fehér, MDF laminált,

SzéxMéxMa: 32x32x60 cm.
Raktáron 2019.08.20.-tól.

ANABEL
kisasztal újságtartóval,

színváltozat: fém (króm)+ fehér lakkozott
MDF, (SzéxMéxMa): 33x33x45 cm.

CAMPO

10 200 Ft

13 400 Ft

LIMA
zsúrasztal, bükkfa (MDF) + fém

ezüst színű, (SzéxMéxMa): 60x38x84 cm,
2 fékezhető kerék.

14 400 Ft

kerekes polc - 3 drót kosár, 1 polc, változat:
MDF bükkfa + fém (ezüst), SzéxMéxMa:

39,5x30x74,5 cm, 2 fékezhető kerék..

elegáns kisasztal, anyaga: MDF + fém, 
színválaszték: fekete tölgyfa+fekete fém lábak. 

SzéxMéxMa: 48x48x48cm. Újra készleten
2019.09.16.-tól

RONIN

10 700 Ft

elegáns kisasztal, anyaga: MDF+fém,
színváltozat: tölgyfa + fekete,

átmérő x magasság: 60x65 cm.

KALEB

9 900 Ft
9 900 Ft

design kisasztal, anyaga: 
MDF + fém, színváltozat: 

fehér, (SzéxMéxMa): 29/45x45x45 cm.

LAVON

CARMEL

15 300 Ft

kisasztal kerekekkel, anyaga: fóliázott MDF
lap + fém, színváltozat: diófa + fekete, vagy fehér+fehér

SzéxMéxMa: 50x30x64cm.Raktáron 2019.07.30.-tól. 

TENDER
kisasztal, anyaga: acél+fa,

színválaszték: fekete+beton,
(SzéxMéxMa): 60x30x50 cm

8 300 Ft

8 800 Ft

ZOELA NEW

új színváltozat

újdonság

újdonság

újdonság

újdonság

új színválaszték

feketefehérfenyő

6 400 Ft

stílusos kisasztal, színváltozat: 
fehér + sötét kerekek, anyaga:
DTD, SzéxMéxMa: 60x24x70 cm.



HELGA 

22 900 Ft

konyhapult – 2 fiókkal, 2 drót kosárral, 1 fém
polccal + 1 MDF polccal, kivitel: bükk (MDF)

+ fém, (Szé/Mé/Ma): 63x36x81 cm.
2 kerék fékekkel. 

28 500 Ft

zsúrasztal kerekekkel, kivitel: fekete üveg
+ króm, (SzéxMéxMa): 71x38x74 cm.

ELON

28 500 Ft

15 400 Ft

kisasztal, anyag: fóliázott MDF lap
+ fém, színváltozat: diófa

+ fekete, (Szé/Mé/Ma): 60x40x57,5cm. Csak
a készlet erejéig.

EZEL

3-as kisasztal szett, anyag: edzett üveg, + rozsdamentes acél, (Szé/Mé/Ma): 50x50x47cm,
40x40x40 cm, 30x30x34 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig. 

NESTOR

15 500 Ft

praktikus, két asztalból álló szett, MDF+fa,
színváltozat: márvány hatás + természetes

fa lábak, (Szé/Mé/Ma): 60x60x47 cm,
40x40x41,5 cm. Csak a készlet erejéig. 

LIRAN

15 900 Ft

praktikus szett három kisasztalból, anyag: MDF
(8mm)+fém, színváltozat: fekete tölgy hatás+szürke

(SzéxMéxMa): 50x50x50cm, 44x44x42,5cm,
38x38x35cm.

ALVAN

16 800 Ft

NERIMAN
praktikus szett két kisasztalból, szín: 
nagy asztalfehér, kis asztal szürke, 

átmérő x Ma: 60x50 cmés 48x45 cm, 
anyag: MDF+fém.Készlet erejéig.

18 900 Ft

HOLDEN
praktikus szett két kisasztalból, színváltozat:

fehér MDF + fekete fém lábak, (Szé/Mé/Ma):
60x60x52cm és 40x40x40cm. 

20 900 Ft

BARTON
praktikus szett három kisasztalból, szín: 

a nagy asztal fehér,a közepes szürke, a kicsi 
fekete. (SzéxMéxMa): 48x48x53cm,

40x40x45cm és 32x32x37cm. Anyag: MDF+fém
Csak a készlet erejéig.

28 500 Ft

18 700 Ft

ALADAR
zsúrasztal kerekeken, anyag: fém + MDF,

változat: fekete + ezüst, (Szé/Mé/Ma):
47x47x74 cm. 

3-as kisasztal, anyag: edzett üveg, + rozsdamentes
acél, kivitel: fekete üveg, (Szé/Mé/Ma):

53x33x47cm, 40x27,5x40, 29,5x23,5x34cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

NORMAN

13 900 Ft

19 900 Ft

mozgatható polc kerekeken két sonoma tölgy
polccal és drót kosárral, anyag: MDF + fém,

(Szé/Mé/Ma): 50x40x134 cm. 

Csak a készlet erejéig.

MIKRON

mozgatható polc kerekeken, két sonoma 
tölgyfakivitelű polccal és egy drót kosárral,

anyag: MDF + fém, (Szé/Mé/Ma): 68x40x70 cm.

KALIO

18 500 Ft

12 200 Ft

VINER
bortartó, kivitel: króm,

(Szé/Mé/Ma): 30x24x76cm.

10 800 Ft

két dohányzóasztalból álló szett, anyag:
MDF + vas, kivitel: fehér márvány minta,

(Át/Ma): 40x45 cm, 37x40 cm.  

PAROS
STOFOL

Két dohanyzóasztalból álló szett, kivitel: fekete vagy fehér márvány
mintás MDF + fekete fém, (Szé/Mé/Ma): 50x50x50 cm, 40x40x40 cm.

13 400 Ft

VESNA
zsúrasztal, kivitel: fekete üveg +fém - 

króm,(SzéxÁtxMa): 50x45x72 cm. 
Teherbírás:1 üveg/3,5 kg. 
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6 400 Ft

NANCER
modern kisasztal levehető tetővel és

tárolórekesszel.
Anyag: MDF + fém. Színkivitel:

természetes+ fekete.
Méretek: (SzéxMéxMa): 40x40x40 cm.

újdonság
9 900 Ft

NANDO
modern kisasztal levehető tetővel és

tárolórekesszel.
Anyag: MDF + fém. Színkivitel:

természetes minta+ fekete.
Méretek: (SzéxMéxMa): 45x45x48 cm. 

újdonság
10 400 Ft

LABON
kisaztal kerekekkel, anyag: MDF+

fém. Kivitel: matt fehér,
(SzéxMéxMa): 60x40x61 cm.

Raktáron 2019.07.18.-tól. 

újdonság

13 300 Ft

PELOK
kisasztal,anyaga: üveg,

kivitel: fehér,

(Szé/Mé/Ma): 48x32x60 cm.
Raktáron 2019.07.18.-tól.

újdonság

6 400 Ft

PAMINO
kisasztal, anyag: MDF lakkozott+
fa lábak (PVC fólia), színkivitel:

fehér+ bükk, (SzéxMéxMa):
40x40x42 cm. Raktáron 2019.08.30.-tól.

újdonság
9 900 Ft

DANZ
kisasztal, anyag: MDF+ masszív

fa lábak,  színkivitel:
fehér, (SzéxMéxMa):

60x42x43 cm. Raktáron 2019.08.30.-tól. 

újdonság

kisasztal,anyaga: MDF +
szilárd fenyőfa (láb)

Szín: fehér +Természetes, 
(SzéxMéxMa): 45x45x62,5 cm.

KASE

17 900 Ft
újdonság



típus 2

dohányzóasztal, DTD fóliázott, szilvafa, sonoma tölgy vagy sonoma
tölgy trufla, Szé/Mé/Ma: 58,5x58,5x47,2 cm.

15 700 Ft

INTERSYS 21

sonoma tölgy

sonoma tölgy 
trufla

szilva

dohányzóasztal, kivitel: MDF – fehér extra magas fényű HG
+ acél + áttetsző/tejüveg, méret (Szé/Mé/Ma): 110x60x42 cm.

dohányzóasztal, anyag: edzett üveg + fém, kivitel: lábak – fém,
bükkfa bevonattal, Szé/Mé/Ma: 60x60x48 cm. Kombinálható

a PEDREK TYP 2-vel és a PEDREK TYP 3 étkezőasztallal.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

dohányzóasztal, kivitel: MDF – fehér  + acél + füst színűextra magas fényű HG
edzett üveg (6 mm). Méret (Szé/Mé/Ma): 90x55x42 cm.

SVEN ADELO

dohányzóasztal, anyag: fóliázott MDF, sonoma tölgyfa + üveg -
áttetsző/tejüveg; (Szé/Mé/Ma): 100x60x42 cm.Csak a készlet erejéig.

WAVE NEW

dohányzóasztal, anyag: acél + áttetsző és tejüveg,
(Szé/Mé/Ma): 90x55x41 cm

13 600 Ft

14 500 Ft

16 900 Ft

PANTY NEW

dohányzóasztal, kivitel: acél + áttetsző felső üveg + 2 MDF
sonoma tölgyfa polc, méret (Szé/Mé/Ma): 90x55x41 cm.

AXEL NEW

dohányzóasztal, kivitel: MDF – fehér  + acélextra magas fényű HG
+ áttetsző edzett üveg (6 mm).Méret (Szé/Mé/Ma): 90x55x41 cm.

BERNARDO

14 990 Ft

10 500 Ft

BERNARDO

14 990 Ft

dohányzóasztal, anyag: , változat:DTD laminált
fehér, Szé/Mé/Ma: 90x55x40,7 cm. Vastagsága 22 mm.

15 900 Ft

dohányzóasztal,változat diófa+fehér, anyaga: DTD, 
( ): 100x50x40 cm.Szé/Mé/Ma

VIENNA NEW

dohányzóasztal, anyaga: +fém, kivitel: fekete tölgyfa hatásMDF
+ kék fém lábak, SzéxMéxMa: 80x80x43 cm.

MIKKEL

MANUEL
2 különálló dohányzóasztal, anyag: króm + üveg - fekete;

(Szé/Mé/Ma): 65x65x55 cm +60x60x46 cm. 
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

DAISY NEW
dohányzóasztal fiókkal, anyag: fóliázott MDF + áttetsző üveg (10 mm),

kivitel: betonszín, (Szé/Mé/Ma): 110x60x40cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

39 900 Ft
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dohányzóasztal, anyag: , változat:DTD laminált
sonoma tölgy, Szé/Mé/Ma: 90x55x40,7 cm, vastagsága 22 mm.

 2 dohányzóasztal szett: fehér + természetes,
anyaga: + bambus lakkozott, ( ): 46x30x40 cm, 60x40x45 cm. MDF Szé/Mé/Ma

BISMAK

15 700 Ft

újdonság

dohányzóasztal, kivitel: francia diófa vagy sonoma tölgyfa, , MDF laminált
mérete (Szé/Mé/Ma): 80x48x39 cm.

DEREK

sonoma tölgyfa

francia dió

KANER
dohányzóasztal, kivitel: MDF lap + fém, színváltozat:  + fekete, fehér magasfényű HG
Szé/Mé/Ma: KANER 2: 80x80x40cm a KANER 1: 50x50x40 cm. Csak a készlet erjéig.

típus 2 típus 1
PEDREK typ 1

BAZZY
dohányzóasztal, anyag: MDF asztallap + fa, színváltozat, asztallap 

szürke + natúr lábak, Szé/Mé/Ma: BAZZY 1: 110x60x42 cm,
BAZZY 2: 50x50x46 cm. Csak a készlet erejéig.

típus 1

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

ADELO

17 600 Ft

21 700 Ft 17 400 Ft
22 400 Ft 26 300 Ft

17 900 Ft 19 400 Ft 19 500 Ft

19 900 Ft
30 500 Ft18 900 Ft28 700 Ft



LIBOR NEW
dohányzóasztal, anyag: MDF, kivitel: bükkfa + edzett üveg,

(Szé/Mé/Ma): 100x60x42 cm.

dohányzóasztal, MDF (PVC fólia) – világos diófa + fém (ezüst),
méret (Szé/Mé/Ma): 100x60x44 cm.

ROKO

22 700 Ft

DORISA

22 700 Ft

 wotan tölgy beton

 sonoma tölgy

DORISA

bükk

fehér

22 700 Ft

22 700 Ft

22 700 Ft

canyon tölgy

22 700 Ft

dohányzóasztal, , sonoma tölgy,  canyon tölgy, fehér, bükk, wotan tölgy vagy beton, ( ): 110x60x45 cm. DTD laminált Szé/Mé/Ma

minőségi
szlovák
termék

dohányzóasztal, , sonoma tölgy,  canyon tölgy, fehér, bükk, wotan tölgy vagy beton, ( ): 110x60x45 cm. DTD laminált Szé/Mé/Ma

minőségi
szlovák
termék

23 500 Ft

3 az 1-ben
SIPANI NEW

három kisasztalból álló szett, anyag:  tölgyfa sonoma, fehér vagy tölgyfa canyon, méret (Szé/Mé/Ma): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cmDTD laminált

 sonoma tölgy fehér

a készlet árát

minőségi
szlovák
termék canyon tölgy
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21 300 Ft

jEBAN

dohányzóasztal, anyag: fóliázott MDF lap + fém, színváltozat:
diófa + fekete, Szé/Mé/Ma: 90x50x37,5cm.

21 700 Ft

modern dohányzóasztal, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 90x60x43 cm, kivitelek: beton/fehér, sonoma tölgy/fehér, artisan tölgy/ fehér vagy fehér.DTD laminált

DAMOLI

beton/fehérsanoma tölgy/fehér

 artisan tölgy/fehér fehér

minőségi
szlovák

termék

DAISY NEW

35 900 Ft

dohányzóasztal fiókkal, anyag: fóliázott MDF + áttetsző üveg (10 mm),kivitel: 
sonoma tölgy,(Szé/Mé/Ma): 110x60x40cm.Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

21 700 Ft21 700 Ft
újdonság

21 700 Ft

14 700 Ft

TEYO
dohányzóasztal, anyag: DTD laminált, kivitel: sonoma tölgyfa

(Szé/Mé/Ma): 120x59x55 cm.

újdonság

dohányzóasztal, anyag: MDF (PVC fólia), kivitel: wenge,
méret (Szé/Mé/Ma): 100x60x45 cm.

TROY

20 800 Ft 21 900 Ft

23 700 Ft
39 900 Ft



dohányzóasztal, anyag: edzett üveg + fém, láb - fém bükkfa színű 
bevonattal, SzéxMéxMa: 120x60x47 cm.Kombinálható a PEDREK 

TYP 1-gyel és a PEDREK TYP 3 étkezőasztallal. Csak a raktárkészlet erejéig. 

PEDREK TYP 2

LIBOR NEW
dohányzóasztal, anyag: MDF, kivitel:  +fehér extra magas fényű HG

áttetsző edzett üveg 8mm, (Szé/Mé/Ma): 100x60x42 cm. 

dohányzóasztal, anyag: MDF, kivitel: sonoma tölgyfa +
áttetsző edzett üveg 8mm, (Szé/Mé/Ma): 100x60x42 cm.

Libor NEWLIBOR NEW

m
ag

as
sá

g 
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 c
m

 san remo tölgybükk fehér

dohányzóasztal, (16 mm), sonoma tölgyfa, bükkfa, fehér, canyon tölgyfa vagy san remo tölgyfa, (Szé/Ma/Mé): 110x55x60 cm. DTD laminált 

GAUDI GAUDI GAUDI minőségi
szlovák
termék

JAGO

dohányzóasztal, változat: fóliázott MDF + edzett üveg (8mm/5mm), kivitel:
wenge áttetsző és fekete üveggel, (Szé/Mé/Ma): 100x60x45 cm.

sonoma tölgy

 canyon tölgy

GAUDI

m
ag

as
sá

g 
55

 c
m

dohányzóasztal, , ABS élek, kivitel: fehér/fekete vagy fehér/sonoma tölgyfa, méretlaminált DTD
(Szé/Mé/Ma): 120x71x44 cm. Az asztalok kombinálhatóak a KRAZ étkezőasztalokkal a 184. oldalról.

fehér/fekete fehér/sonoma tölgy

ARIADNA

dohányzóasztal, változat: fóliázott DTD sonoma tölgyfa + fehér extra
magas fényű HG, laminált, (Szé/Mé/Ma): 107x77x44 cm.

sonoma tölgy

Színminták az Intersys asztalhoz

wenge 
luisiana

 sonoma tölgy

asztal, (Szé/Mé/Ma): 110x65x48 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa,
sonoma tölgyfa trufla, wenge luisiana vagy gesztenye wenge.

INTERSYS NEW 22 

szilva
trufla

minőségi
szlovák
termék

dohányzóasztal, kivitel:  sonoma tölgyfa/fehér,DTD laminált
mérete (Szé/Mé/Ma): 91,8x67,5x43,2 cm.

VAVRO NEW sonoma tölgy/fehér
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PULA

dohányzóasztal, kivitel: MDF + áttetsző üveg + tejüveg,
színváltozat: betonszín, méret: (Szé/Mé/Ma): 110x65x40 cm.

BELTON

HANNA

dohányzóasztal, változat: MDF antik tölgyfa, méret
(Szé/Mé/Ma): 107x66x41 cm.

BAROS
3 részből álló dohányzóasztal, anyag: MDF+ lakkozott bambusz,

színkivitel: fehér+ természetes, (Szé/Mé/Ma):
40x40x35cm, 50x50x45cm, 60x60x55cm.

újdonság

GAUDI

m
ag

as
sá

g 
55

 c
m

modern dohányzóasztal mechanikusan állítható magassággal, anyag: 
 színkivitel: sonoma tölgy/ fehér, méretek: (Szé/Mé/Ma): DTD laminált,

98x50x43-54 cm

BAKER

gesztenye
wenge 

  újdonság

27 900 Ft

23 900 Ft

23 900 Ft

24 500 Ft 24 200 Ft

27 500 Ft

27 500 Ft

26 300 Ft25 400 Ft

27 500 Ft 27 500 Ft 27 500 Ft

27 300 Ft 27 400 Ft 28 200 Ft

27 900 Ft 27 900 Ft 28 600 Ft



GLOSY
dohányzóasztal, anyag: MDF+fém, kivitel: fehér extra magas fényű HG

+ sonoma tölgyfa, SzéxMéxMa:120x60x45 cm.
Csak a készlet erejéig.

GABRIEL

dohányzóasztal, anyag: acél + edzett üveg,
méret (Szé/Mé/Ma): 120x65x45 cm

Két részből alló dohányzóasztal szett, MDF+fa, kivitel: fehér + bükkfa,
méret (Át/Ma): 50x45cm, 40x40cm.

MALTO

fehér/sonoma tölgy

 
sonoma tölgy 

lava/tölgyfa canyon fekete/fehér

minőségi
szlovák
termék

dohányzóasztal, , sonoma tölgyfa, fehér, fehér/sonoma tölgyfa, fekete/fehér vagy lava/tölgyfa canyon, Szé/Mé/Ma: 95 - 170x60-95x40 cm.DTD laminált

DRON

fehér

DRON

DRON

többfunkciós, szétnyitható dohányzóasztal

dohányzóasztal,  sonoma tölgyfa, fehér, fehér/sonoma tölgyfa, fekete/fehér vagy lava/tölgyfa canyon, Szé/Mé/Ma: 95 - 170x60-95x40 cm.DTD laminált,
DRON

dohányzóasztal, , sonoma tölgyfa, fehér, fehér/sonoma tölgyfa, fekete/fehér vagy lava/tölgyfa canyon, DTD laminált
Szé/Mé/Ma: 95 - 170x60-95x40 cm.

DRON

forgós dohányzóasztal, kivitel: króm + fekete üveg,
(Szé/Mé/Ma): 58-138x50x43 cm, 2 forgó rész (átmérő 50 és 40 cm).

MOIRAPROSPER NEW
modern dohányzóasztal, anyag: edzett üveg + MDF,

kivitel: asztallap – sonoma tölgy + lábak – üveg,
SzéxMéxMa: 120x60x45cm.

KALERO
Két részből alló dohányzóasztal, anyag: sötétbarna

fém + áttetsző edzett üveg, Szé/Mé/Ma: 80x80x46,5 cm
és 61x61x41 cm. Csak a készlet erejéig.
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dohányzóasztal, kivitel: laminált MDF diófa + fekete edzett üveg,
(Szé/Mé/Ma): 119,5x73x45 cm. Raktáron 2019.07.15.-től. 

RAYMOND

BAZZY

typ 1

dohányzóasztal, anyaga: lap MDF + fa, színváltozat:
lap- fehér+ lábak-natúrfa, ( ): 110x60x42 cm,Szé/Mé/Ma

Csak a raktárkészlet erejéig.

DRON

modern dohányzóasztal kerekekkel, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 110x60x40 cm, kivitel: fehér/ grafit, fehér/ sonoma tölgy vagy fehér/ wotan tölgy. DTD laminált

minőségi
szlovák
termék

 fehér/grafit fehér/sonoma tölgy fehér/wotan tölgy

DALEN

újdonság

28 900 Ft

31 300 Ft 31 300 Ft

31 300 Ft

31 300 Ft 31 300 Ft 30 500 Ft

32 500 Ft 32 900 Ft

32 600 Ft

33 900 Ft

32 900 Ft
33 900 Ft

36 300 Ft

34 600 Ft 34 600 Ft 34 600 Ft



SIBEL
két asztalból álló szett, anyag: fóliázott MDF lap + fém,

színváltozat: diófa + fekete,(Szé/Mé/Ma): 80x80x27 cm és 70x70x22 cm.
a 70x70x22 cm. Csak a készlet erejéig. 

NATANEL

dohányzóasztal, kivitel és anyag: fóliázott MDF tölgyfa sonoma,
(Szé/Mé/Ma): 100x100x46 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig

dohányzóasztal fiókkal, anyag: MDF + áttetsző üveg (10mm),
kivitel: fehér , (Szé/Mé/Ma): 110x60x40 cm.extra magas fényű HG

DAISY NEW

dohányzóasztal, anyag: króm + MDF – fehér
, méret (Szé/Mé/Ma): 100x60x30 cm.

Raktáron 2019.07.30.-tól.
extra magas fényű HG

LOTTI

LEONEL
dohányzóasztal, kivitel: króm + üveg - áttetsző fehér kerettel,

méret: (Szé/Mé/Ma): 85x85x45 cm.

dohányzóasztal, anyag: króm + MDF – fehér
, méret (Szé/Mé/Ma): 80x80x30 cm.extra magas fényű HG

BOTTI

DOHÁNYZÓASZTALOK

LARS NEW
dohányzóasztal, anyaga MDF fóliázott + áttetsző üveg, színváltozat:
fehér + fekete   (Szé/Mé/Ma): 100x60x42 cm. extra magas fényű HG

két asztalból álló szett, anyag: MDF+fa, kivitel: fehér + bükkfa,
méret (Szé/Mé/Ma): 116x66x45cm, 75x43x39 cm.

Kombinálható a DIDIER  étkezőasztallal a 175. oldalról.

FOLKO
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MABILO

                     dohányzóasztal, kivitel: MDF +fa+üveg, színváltozat:
fehér fényes+fa minta, (SzéxMéxMa): 120x60x42 cm.

 csak a készlet erejéig

modern dohányzóasztal fiókkal, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 110x58x43 cm, kivitel: fehér/wotan tölgy vagy sonoma tölgy/ fehér.DTD laminált

DAWSON

újdonság

fehér/wotan tölgy sonoma tölgy/fehér minőségi
szlovák
termék

fehér/fekete

minőségi
szlovák
termék

DASTI

fehér/sonoma tölgy

modern dohányzóasztal fiókkal és tároló hellyel, anyag: DTD laminált, (Szé/Mé/Ma): 74x74x40 cm fehér és sonoma tölgy kivitelben.

DALAN
fehér sonoma tölgy

modern dohányzóasztal kerekekkel. Anyag: , (Szé/Mé/Ma): 110x58x43 cm fehér/ sonoma tölgy vagy fehér/ beton.DTD laminált

DELIMARO

újdonság

fehér/sonoma tölgy fehér/beton

modern dohányzóasztal kerekekkel. Anyag: , (Szé/Mé/Ma): 110x59x43 cm, 
fehér 22 mm-es váz/ fekete 16 mm vagy  fehér 22 mm-es váz/ sonoma tölgy 16 mm 

DTD laminált

újdonság

minőségi
szlovák
termék

újdonság

MABILO
dohányzóasztal, kivitel: MDF – fehér magas fényű

+ lábak – üveg (Szé/Mé/Ma): 120x60x42 cm.

minőségi
szlovák
termék

 csak a készlet erejéig

47 600 Ft

49 900 Ft

45 900 Ft 37 500 Ft

41 500 Ft

48 600 Ft

51 500 Ft

39 200 Ft 39 200 Ft

39 200 Ft 39 200 Ft 40 700 Ft

40 900 Ft 41 800 Ft 40 100 Ft

42 200 Ft 43 300 Ft 43 300 Ft

42 700 Ft 43 300 Ft 43 300 Ft



dohányzóasztal 2 puffal, anyag: MDF – diófa szín/fehér textilbőr + edzett
üveg 8 mm, (Szé/Mé/Ma): 130x70x45 cm.Csak a készlet erejéig.

OTELO

MELIDA MELIDA

dohányzóasztal , kivitel:fiókkal és rakodótérrel
sonoma tölgyfa/MDF - fehér extra magas

fényű HG, méret (Szé/Mé/Ma):: 120-159x60x43 cm. 

dohányzóasztal ,fiókkal és rakodótérrel
kivitel: fekete/MDF - fehér extra magas

fényű HG, méret (Szé/Mé/Ma):: 120-159x60x43 cm. 

DEMBA

dohányzóasztal rakodó térrel – forgatható fiókrész, kivitel: MDF
fehér/fekete, , méret (Szé/Mé/Ma): 110x65x44 cm. extra magas fényű

Csak a készlet erejéig. 

DOHÁNYZÓASZTALOK

JULIEN

dohányzóasztal, kivitel:  + krómMDF – fehér extra magas fényű HG
+ áttetsző edzett üveg (8 mm), (Szé/Mé/Ma): 110x65x40 cm.

€
133

ELIOT T-648
dohányzóasztal – a fekete rész levehető és tálcának használható,

anyag: MDF fehér -  + fekete – fényes;extra magas fényű HG
méret (Szé/Mé/Ma): 90x90x28 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

     
  fi

ókrésze

forgatható

JEMAN DIKARO
dohányzóasztal fiókkal, kivitel: MDF - fehér

extra magas fényű HG, (Szé/Mé/Ma): 90x60x44 cm. 
A fiók kihúzása után (Szé) 123 cm. 
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dohányzóasztal, + sonomaMDF fehér extra magas fényű HG 
tölgyfa, edzett áttetsző üveg (8mm), (Szé/Mé/Ma): 110x60x40 cm.

KONTEX 2 NEW HAGY
dohányzóasztal, , edzettMDF fehér extra magas fényű HG

áttetsző üveg (8mm), (Szé/Mé/Ma): 110x60x40 cm.

RUPERT
dohányzóasztal 2 puffal, anyag: MDF + áttetsző edzett üveg
(8 mm) + króm, kivitel: fehér+fekete ,extra magas fényű HG

méret (Szé/Mé/Ma): 130x70x45 cm.
dohányzóasztal 2 puffal, anyag: MDF + áttetsző edzett üveg(8 mm) + króm, kivitel: fehér+fekete ,méret (Szé/Mé/Ma): 130x70x45 cm.extra magas fényű HG

DECHEN

újdonság

wotan tölgy/fehér sonoma tölgy/fehér

minőségi
szlovák
termék

modern dohányzóasztal fiókkal és tároló hellyel és szekrénnyel, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 110x58x42 cm fehér/ beton vagy DTD laminált
sonoma tölgy/ fehér kivitelben.

DILANO

újdonság

fehér/beton sonoma tölgy/fehér

minőségi
szlovák
termék

modern dohányzóasztal fiókkal, tároló hellyel                    üvegeknek                            
és modern pohártartóval, anyag: ,DTD laminált

(Szé/Mé/Ma): 108x60x44 cm, az asztallap és a lábak
lamináltak 22 mm, sonoma tölgy vagy fehér/ wotan tölgy kivitelben.

DARAH

DARAH

újdonság

sonoma tölgy

fehér/ wotan tölgy

modern dohányzóasztal 2 fiókkal kerekeken, anyag: DTD
laminált, (Szé/Mé/Ma): 106x60x42 cm artisan tölgy/ fehér kivitelben

DESIRE

újdonságminőségi
szlovák
termék

forgó dohányzóasztal rakodótérrel, kivitel: fehér
extra magas fényű HG/sonoma tölgyfa,

anyag: DTD, (Szé/Mé/Ma): 100x60x33 cm. Csak a készlet erejéig. 

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

újdonság

modern dohányzóasztal fiókkal, tároló hellyel             üvegeknek
és modern pohártartóval, anyag: ,DTD laminált

(Szé/Mé/Ma): 108x60x44 cm, az asztallap és a lábak
lamináltak 22 mm, sonoma tölgy vagy fehér/ dub wotan kivitelben.

42 400 Ft

47 800 Ft
43 800 Ft 49 700 Ft

49 500 Ft 49 500 Ft 50 400 Ft

49 900 Ft 49 900 Ft
51 500 Ft

51 500 Ft
51 800 Ft 52 600 Ft

53 600 Ft 61 600 Ft 59 500 Ft

61 900 Ft

67 800 Ft
78 400 Ft 78 400 Ft



wotan tölgy/fehér

fekete/fehér

WAW NEW trufla tölgy/fehér

nappali sor, anyag: , színváltozat: trufla tölgyfa/fehér,DTD laminált
wotan tölgyfa/fehér, betonszín/fehér és fekete/fehér, mérete 
(Szé/Mé/Ma): 188x30x165 cm. Minőségi szlovák termék.

NAPPALI BÚTOROK

minőségi
szlovák
termék

beton/fehér

SKARLET
nappali fal, anyag: , színkivitel:DTD laminált
fehér/ lancelot tölgy, méretek: (Szé/Mé/Ma): 245,5x43,3x182 cm.

2 részből álló dohányzóasztal, kivitel: MDF (PVC fólia) fekete+ króm
lábak, méretek: (Szé/Mé/Ma): 75x75x37cm és 65x65x32 cm. 
Raktáron 2019.08.20.-tól.

AMIAS
2 részből álló dohányzóasztal, kivitel:  fehér MDF extra magas fényű
HG+ króm, méretek: (Szé/Mé/Ma): 75x75x37cm és 65x65x32 cm. 
Raktáron 2019.08.20.-tól

ENISOL
KASTLER                                           2 részből álló dohányzóasztal, kivitel: , MDF laminált
bükk/ fehér matt/ sonoma tölgy + fekete fém lábak, méretek: (Szé/Mé/Ma): 
75x75x37cm és 65x65x32 cm. Raktáron 2019.08.20.-tól bükk, raktáron
2019.10.30- fehér matt/ sonoma tölgy.

újdonság

újdonság

nappali fal, anyaga , kivitel: fehér /arany tölgy vagy fehér / sötét DTD laminált
fenyő, mérete: fali szekrény (Szé/Mé/Ma): 55x31x77 cm, RTV asztal, mérete: 
(Szé/Mé/Ma): 175x39x34 cm, polc, mérete: (Szé/Mé/Ma): 120x20x20 cm. 
Vásárolható hozzá LED világítás ára: .                                                                                                          10 100 Ft

ROSO

fehér/arany tölgy

fehér/sötét fenyő

88

41 300 Ft25 400 Ft 32 700 Ft

58 900 Ft

63 900 Ft

50 900 Ft

újdonság

71 900 Ft

bükk/fekete fekete+ króm

fehér matt/fekete sonoma tölgy/fekete
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nappali sor  (kék mintázat), anyag: fóliázott DTD, színváltozat:LED világítással
fehér + áttetsző üveg, mérete (Szé/Ma/Mé): 230x185x38 cm.

nappali sor  (fehér mintázat), anyag: fóliázott DTD, színváltozat:LED világítással
sonoma tölgyfa + áttetsző üveg, mérete (Szé/Ma/Mé): 230x185x38 cm.FRONTAL 1 FRONTAL 2

ASOLE
nappali sor, színváltozat: sonoma tölgyfa+fehér, anyag:
DTD fóliázott, mérete (Szé/Ma/Mé): 230x190x40 cm.RUPOR NEW

nappali sor, anyag: , színváltozat: fehér/fekete, méreteDTD laminált
(Szé/Ma/Mé): 225x37/42x175 cm.

76 900 Ft

GENTA

nappali sor, anyag: .DTD laminált, ABS élek
Színváltozatok: fehér/fekete,fehér/szürke vagy
sonoma tölgyfa/fehér, méret (Szé/Ma/Mé): 210x42x180 cm.

fehér/szürke

fehér/fekete

sonoma tölgyfa/fehér

52 900 Ft

85 900 Ft 96 600 Ft

52 900 Ft



ár komód

sonoma tölgy
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ár nappali sor

ROCHESTER
nappali sor, , változat: fehér, sonoma tölgyfa vagy világosDTD laminált
betonszín/fehér. Mérete (Szé/Mé/Ma): 270x40,2x190 cm, komód
(Szé/Mé/Ma): 156,4x40,2x80,5 cm, ára: . A nappali falhoz rendelhető66 900 Ft
LED világítás (fehér mintázat), az ára: . A komódhoz is rendelhető11 200 Ft
LED világítás (fehér mintázat), az ára: .7 900 Ft

fehér

OLAF
NEW

nappali fal anyaga: , kivitel: sonoma tölgy DTD laminált
vagy  sonoma tölgy/szürke, mérete: (Szé/Mé/Ma): 241x41x180 cm.

sonoma tölgy

 sonoma tölgy/szürke

TOGO NEW
nappali fal LED világítással (fehér mintázat), , DTD laminált
kivitel: gesztenye, mérete (Szé/Mé/Ma): 304x48x194 cm

fényes

LUCK
nappali fal, anyag: , színkivitel: fehér – fekete/ magas DTD laminált, front fehér magas fényű
fényű fehér, méretek: (Szé/Mé/Ma): 264x218x40 cm. Csak a készlet erejéig.

árengedmény

-36%

91 900 Ft

115 800 Ft

73 900 Ft

189 900 Ft

119 900 Ft 66 900 Ft



ADONIS

fehér

SALESAsonoma tölgy

A SALESA nappali sor vásárlása esetén masszázskészüléket adunk ajándékba – NEUROSTIMULATOR TEMPO

nappali sor, anyag: , színváltozat: fehér vagy sonoma tölgyfa,DTD laminált
mérete (Szé/Mé/Ma): 234,8x40,2x175 cm. A nappali sorhoz rendelhető

LED világítás (kék mintázat), az ára . Salesa komód, anyag: ,7 900 Ft DTD laminált
színváltozat: fehér vagy sonoma tölgyfa, mérete (Szé/Mé/Ma): 140,4x40,2x80 cm.

A komódhoz rendelhető LED világítás (kék mintázat), az ára .7 900 Ft
 

fehér sonoma tölgy

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

Fali vitrin LED-del 
AS 08

60x35x119

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben:

11 700 Ft

komód ASK6
149x42x86

Vitrin LED-del AS 10
60x188x35

komód AS 01
79x35x103

komód ASK6
149x42x86

Fali vitrin LED-del 
 AS 08

60x35x119

 Vitrin LED AS 10
60x188x35

Polc AS 05
170x24x20

TV asztal LED-del AS 30
170x42x46

dohányzóasztal AS96
110x60x45

fekete

fehér

91

masszázs készülék 

      
10 800 Ft

AJÁNDÉK

87 500 Ft

59 900 Ft 59 900 Ft

megbízható
minőség

Polc AS 05
170x24x20

komód AS 01
79x35x103

TV asztal LED-del AS 30
170x42x46

ELEMESBÚTOR AZ EGÉSZ LAKÁSBA

luxus elemesbútor, nappaliba alkalmas, LED világítással (fehér
mintázat), , elülső frontok:DTD laminált  MDF extra magasfényű
HG fehér extra magas fényű HG fekete: változat: fehér/  vagy fekete/
extra magasfényű HG. Az üvegvitrinek ára tartalmazza a LED
világítást is. Az elemesbútor összes eleme raktárkészletből azonnal
vihető.

11 700 Ft

45 700 Ft

58 400 Ft

62 700 Ft

64 800 Ft

45 700 Ft

62 700 Ft

81 800 Ft

58 400 Ft

56 300 Ft

56 300 Ft

64 800 Ft

81 800 Ft



ADGE

MEDI

extra magas fényű HG

Állítsa be a saját RGB-világítását

MONTEREJ

fehér/fehér extra magas fényű high gloss
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CANES NEW

szilvafa/fekete - extra magas fényű HG

fehér/fehér HG

fehér/fekete HG

LUGO 2

fehér/fekete- extra magas fényű HG

107 200 Ft

40 900 Ft

87 900 Ft

97 900 Ft

180 600 Ft

luxus TV és média fal, , színváltozat: MDF/DTD laminált
fehér/ , méretfehér extra magas fényű high gloss
(Szé/Mé/Ma): 185x37x162 cm, TV férőhely: (Szé/Ma):
138x107 cm, alsó és felső része kihajtható, mindkét
szélén oldalról 4-4 db polc.

luxus TV és média fal, , frontfelület  DTD laminált MDF extra magas
fényű HG, kivitel: fehér (keret) + fekete HG (frontfelület), (Szé/Mé/Ma):
fal: 185x37x162 cm, TV férőhely: 145x35x100 cm, elölről két nyitott polc
van és két nyitott polc kibillenő ajtóval, mindkét szélén oldalról 6-6 nyitott polc.

luxus TV és média fal RGB-világítással, ,DTD laminált
frontfelület + biztonsági MDF extra magas fényű HG 
üveg, kivitel: fehér, (Szé/Mé/Ma): fal: 226x40x163 cm,
TV férőhely: 145x36x100 cm, jobb és bal oldalon 3
üvegpolc, fent és lent pedig 2 polc található.

nappali sor LED világítással (kék mintázat), , változat: szilva/fekete-extraDTD laminált
magas fényű high gloss vagy fehér/fekete - , méreteextra magas fényű high gloss
(Szé/Mé/Ma): 280x42x180 cm.

TV asztal (fehérLED világítással 
mintázat), ,MDF/DTD laminált
színváltozat: fehér/fehér extra
magas fényű high gloss vagy
fehér/fekete extra magas fényű
high gloss, méret: Szé/Mé/Ma:
150x40x37 cm



nappali fal, anyag: , színkivitel:DTD laminált/ MDF frontok fehér magas fényű
fehér- fekete/ fehér magas fényű vagy sonoma tölgy- fehér,
méretek: (Szé/Mé/Ma): 240x40,4x180 cm. A fehér- fekete/ fehér magas fényű 
kivitel ára 135 200 Ft   Csak a készlet erejéig.86 500 Ft.
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nappali fal, anyag:  színkivitel:DTD laminált,
sonoma tölgy/ grafit, méretek: (Szé/Mé/Ma): 240x40,4x206 cm. 
Csak a készlet erejéig

sonoma tölgy/grafit 

DUBLIN

árengedmény

-36%

BETIM
árengedmény

-36%
sonoma tölgy- fehér

fehér-fekete/fehér fényes

fényes

fényes
fehér/fehér fényes

  lefkas tölgy/fehér fényes

nappali fal, anyag: ,DTD laminált/ MDF frontok fehér magas fényű
színkivitel: fehér/ fehér magas fényű vagy tölgy lefkas/  fehér magas fényű
méretek: (Szé/Mé/Ma): 225x40,2x168,5 cm. Csak a készlet erejéig.

ANDY
árengedmény

-36%

fényes

-tól

komód, kivitel: , szín: DTD laminált
canyon tölgyfa/barna lava U741, méret: 
(Szé x Mé x Ma): 98,6x35x81,9 cm.

STONE
STONE nappali sor, kivitel: , DTD laminált
szín: canyon tölgyfa/barna lava U741,
méret: (Szé x Mé x Ma): 270x40x190 cm.

minőségi
szlovák
termék

árengedmény

-13%
nappali sor ára

komód ára

STONE komód

115 800 Ft

73 900 Ft

86 900 Ft

100 200 Ft

33 700 Ft
37 900 Ft

73 900 Ft

115 800 Ft

115 800 Ft

73 900 Ft
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ARIZONA

nappali fal, MDF/
, kivitel:

fehér/fehér – ,
fali szekrény – ajtók nyitása

 PUSH UP rendszerrel, mérete:
(SzéxMéxMa): 268x47x198 cm.

DTD
laminált

extra magas fényű HG

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

KORFU

nappali fal, ,
kivitel: szürke/san remo, ajtók nyitása

 PUSH UP rendszerrel,
rmérete: (SzéxMéxMa): 270x50x185 cm.

DTD laminált

BRISTOL

nappali sor, ,
kivitel: wotan tölgy/láva barna szuper

matt, ajtók nyitása
 PUSH UP rendszerrel, mérete:

(SzéxMéxMa): 240x50x196 cm, komód
(SzéxMéxMa) 170x39,6x75 cm ára: .

DTD laminált

66 300 Ft

GIJON

nappali sor, ,
kivitel:  panama éger/bivaly

barna, fali szekrény ajtók
PUSH UP rendszerrel, mérete:
(SzéxMéxMa): 270x50x208 cm.

DTD laminált

komód

nappali sor ára

újdonság

újdonság

újdonság

újdonság

197 600 Ft

124 900 Ft

66 300 Ft

157 700 Ft

157 700 Ft



REGIA
nappali fal, anyaga: , színváltozat:DTD laminált
fehér vagy canyon fenyő, mérete (SzéxMéxMa): 175x37x190 cm. canyon fenyő

biela
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ALICANTE
nappali fal, , kivitel:DTD laminált
grandson tölgy/fehér, mérete: (SzéxMéxMa): 
260x30-40x171,5 cm, komód, mérete: 
(SzéxMéxMa): 155x30-44x93,5 cm, 
dohányzóasztal, mérete: (SzéxMéxMa): 
120x60x53 cm, vásárolható hozzá LED világítás 
(fehér színárnyalat) ára: . 9 500 Ft

újdonság

EVORA
nappali fal, , kivitel: fehér/grandson tölgy, mérete: DTD laminált
(SzéxMéxMa): 240x17,5-44x200 cm, komód,  mérete: 
(SzéxMéxMa): 135x30-44x96,5 cm, dohányzóasztal (ALICANTE), 
mérete: (SzéxMéxMa): 120x60x53 cm.

nappali fal

68 700 Ft
komód

dohányzóasztal
(Alicante)

újdonság

komód

dohányzóasztal

fehér

nappali fal

57 900 Ft 57 900 Ft

106 900 Ft

34 900 Ft

104 300 Ft

34 900 Ft

71 900 Ft



IOVA

94

SOFI

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG
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MALEK
nappali sor, , DTD laminált
kivitel: riviera tölgy+grafit, 

mérete (Szé/Mé/Ma): 
310x53x196 cm

újdonság

165 900 Ft

184 900 Ft

159 900 Ft

nappali sor, 
,MDF/DTD laminált

változat: nelson tölgyfa/fehér extra
magas fényű high gloss, a fali szekrények

nyitása PUSH UP rendszerrel történik, 
mérete (Szé/Mé/Ma): 268x49x208 cm.

nappali sor
LED világítással

(fehér mintázat), , DTD laminált
változat: tölgyfa nelson/betonszín,

a szekrények nyitása PUSH UP
rendszerrel történik, mérete

(Szé/Mé/Ma): 276x48x193 cm.



 sonoma tölgy

a nappali 
szekrénysorára

 sonoma tölgy

fekete/fehér

LIBERTY
nappali sor és komód, anyag: , színváltozat: sonoma tölgyfa vagy fekete/fehér, méret (Szé/Mé/Ma) nappali szekrénysor: 308x43,5x208 cm,
méret (Szé/Mé/Ma) komód: 156,4x40,3x82 cm. A nappali szekrénysorhoz hozzávásárolható 5 pontos LED világítás fehér mintázatban ára: 
a komódhoz pedig 2 pontos LED világítás ára: 

DTD laminált
10 500 Ft

7 900 Ft.

fekete/fehér

66 900 Ft
komód ára

szilva havana/fehér CONDOR NEW
nappali sor,  , kivitel: szilvafa havana/fehér
vagy sonoma tölgyfa/fehér, méret (Szé/Mé/Ma):
280x42x200 cm.

DTD laminált

sonoma tölgy/fehér
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FREDO
nappali sor és komód, anyaga: 

. Színváltozat: 
sonoma tölgy/matt fehér, mérete (Szé/Mé/Ma) nappali sor: 275x56x190 cm, 

mérete (Szé/Mé/Ma) komód: 135x45x95 cm. Vásárolható a nappali 
sorhoz 1 pontos  ára . 

DTD laminált, ABS élek

LED világítás 9 500 Ft

újdonság

nappali sor ára

komód

163 400 Ft

120 900 Ft

155 900 Ft

52 300 Ft
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Slone 2
117 x88 cmx37

Slone 3
152 x88 cmx37

méretek a következő sorrendben Szé/Mé/Ma

SLONE 

SLONE komód

fényesfényes

szett ára

ATLANTIS NEW

sonoma tölgyfa

gesztenyefa - wenge

wenge luisiana

san remo
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KORINA praktikus nappali sor, anyag: , változat: sötét tölgyfa+világos tölgyfa, az díszlecek MDF-ből készültek, a fogantyúk ezüst színűek, mérete: nappali
sor: (Szé/Mé/Ma): 330x40-54x200 cm, komód: (Szé/Mé/Ma): 140x48x100 cm. Szé/Ma  A falhoz rendelhető LED világítás, ár: 

DTD laminált
3 800 Ft.Tér TV ( ): 116x72,5 cm.  

komód

164 900 Ft

196 400 Ft

69 300 Ft

57 800 Ft

69 400 Ft

188 300 Ft

nappali sor LED világítással (fehér mintázat), anyag: , kivitel: gesztenyefa – wenge,
wenge luisiana, san remo vagy sonoma tölgyfa, méret (Szé/Mé/Ma): 312x48x202 cm.

DTD laminált

Vastagon keretezett az erőteljesebb hatás érdekében,
anyaga , színváltozat: betonszín + fényes fehér.DTD laminált

nappali sor  /fehér mintázat/, anyaga: , színváltozat:
betonszín + fényes fehér + áttetsző üveg, mérete (Szé/Mé/Ma): 304x48x194cm.

LED világítással DTD laminált
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LIGHT

nappali sor

fehér/fekete - extra magasfényű HG

LEO

extra magasfényű HGextra magasfényű HGextra magasfényű HG

ASSOR

komód

fehér/fehér - extra magasfényű HG

159 500 Ft

178 400 Ft

51 900 Ft

186 700 Ft
komód

95 800 Ft

nappali sor LED világítással (kék mintázat),
 , elülső frontok: MDF extraDTD laminált

magasfényű high gloss, változat: fehér/fekete
- extra magas fényű high gloss vagy fehér/fehér
extra magas fényű high gloss. Mérete
(Szé/Mé/Ma): 250x180x42 cm.

nappali sor, anyag: , változat:DTD laminált
frontajtók - , mérete (Szé/Mé/Ma): extra magas fényű HG

265x44x186 cm. Komód: mérete (Szé/Mé/Ma):
150x44x82,3 cm, ára: .95 800 Ft

Vásárolható hozzá világítás, ára: .18 100 Ft

praktikus nappali sor, , változat: san DTD laminált
marino/ , (Szé/Mé/Ma):latte extra magas fényű HG

300x42-52x200 cm, komód (Szé/Mé/Ma): 130x35x85 cm
A sorhoz rendelhető LED világítás 3 800 Ft.
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LETYA
elemes bútor ipari stílusban, alkalmas nappaliba, anyag: , ABS élek, fogantyúk és lébak fém, színváltozat: matt DTD laminált
fekete/ grandson tölgy világos. Vásárolható hozzá LED világítás kék színárnyalatban.  Az elemeket külön kell megrendelni, 
raktáron - raktárkészletről azonnal vihető.

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

újdonság
vitrin 1D

3 pontos LED 
világítás 

ára 11 500 Ft.
60x40x191

vitrin 2D
2 pontos LED 

világítás 
ára 9 500 Ft.
90x40x132

polcos
szekrény 1D
50x50x191

akasztós 
szekrény 2D
80x50x191

komód 220
2x 2 pontos LED

világítás ára 19 000 Ft
220x40x93 

 
komód 160 üvegajtóval
4 pointos LED világítás 

ára: 17 800 Ft
160x40x93

komód 160 
teli ajtóval
 160x40x93

dohányzóasztal
 110x45x70

RTV asztal
 120x50x57

polc
 120x20x30

SPRING

modern elemes bútor, alkalmas nappaliba,anyag: DTD 
laminált, ABS élek, színváltozat: grafit,fehér vagy artisan 
tölgy/ fekete fém.Az ERTV120 és ERTVSZ120 TV 
állványok felhasználhatóak fali szekrénynek is (fém 
lábak nélkül). Az ER66 os polcba hozzávásárolható 
ERR30-as tárolórekesz, ár: / db az Ön által 9 200 Ft
választott színkombinációban. Az összes elem raktáron 
–raktárkészletről azonnal vihető az összes színkivitel, az 
EL 60-as dohányzóasztal csak artisan tölgy kivitelben.

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

komód EK180
 180x37x80

polc ER66
66x35x144

RTV asztal
ERTVSZ120
+fém lábak

EST120   17 500 Ft
 120x37x47

dohányzóasztal
fiókkal EL60
 60x60x42

fali szekrény ED60
  60x37x31

 fali szekrény ED90   
 90x37x31

fali szekrény ER90
 90x35x30

fali szekrény ER60
 60x35x30

polc EP30
 30x35x30

tároló doboz 
ERR30

 30x35x30

fali szekrény ED30
 30x37x31

polc EP60 
 60x35x30

(ár az  ERR30
tároló doboz nélkül)

fali szekrény ER30
 30x35x30

újdonság

komód EK120
 120x37x80

RTV asztal ERTV120
+fém lábak

EST120 17 500 Ft
 120x37x47

polc EP90
 90x35x30

59 900 Ft 22 300 Ft 19 400 Ft 13 600 Ft 17 500 Ft 12 600 Ft 10 200 Ft 9 200 Ft 23 300 Ft

29 900 Ft

39 700 Ft

41 600 Ft

28 900 Ft23 900 Ft56 900 Ft79 300 Ft

106 900 Ft

65 300 Ft 68 900 Ft

83 400 Ft

69 800 Ft

23 600 Ft54 200 Ft72 400 Ft

67 900 Ft

30 900 Ft
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akasztós szekrény
polcokkal  96

96,5x54x193,5 cm

magas vitrin 60
LED világítás 8 800 Ft

60x40x193,5 cm

újdonság

fali vitrin 96
LED világítás 6 700 Ft

96,5x40x82,5 cm

komód 138 üveggel
LED világítás 8 800 Ft

138,2x40x90,5 cm

komód 138
138,2x40x90,5 cm

polc
138x20x20 cm

alacsony vitrin 72
LED világítás 6 700 Ft

72x40x154 cm

dohányzóasztal
100x60x45,5 cm

RTV asztal 138
LED világítás 6 700 Ft

138,1x40x45,5 cm

RTV asztal 187
LED világítás 6 700 Ft

187,5x40x45,5 cm

luxus elemes bútor, alkalmas nappaliba, anyag: , ABS élek, DTD laminált
az ajtók nyitása PUSH UP rendszerrel, színváltozat: artisan tölgy/ szürke 
grafit vagy fehér/ grandson tölgy/ magas fényű fehér. Vásárolható hozzá 
LED világítás fehér színárnyalatban. Összes elem mindkét színben 
raktáron - raktárkészletről azonnal vihető.

CITY

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

fényesfényesfényes

fehér/ grandson tölgy/fehér fényes

artisan tölgy/szürke grafit

85 000 Ft 111 900 Ft

57 200 Ft 66 400 Ft

36 900 Ft 46 700 Ft 59 700 Ft 73 300 Ft 59 700 Ft 73 300 Ft

42 800 Ft

49 600 Ft

29 400 Ft

33 600 Ft

61 800 Ft52 400 Ft
27 900 Ft

27 900 Ft

11 900 Ft

17 500 Ft



PRESLI - KOMBINO CARACAS
nappali sor LED világítással (fehér mintázat), színváltozat: sonoma tölgyfa+fehér + áttetsző üveg, anyag:

, mérete (Szé/Mé/Ma): 288x42x199 cm. Javasoljuk a hozzáillő CAN CAN komódokat a 223. oldalról.DTD laminált
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NESEBAR XL

tölgy /grafit, mérete: (SzéxMéxMa): 300x40,2x190 cm, 
komód: (SzéxMéxMa): 156,4x40,2x80,5 cm ára: .  66 900 Ft
Vásárolható hozzá LED világítás fehér színárnylatban ára: 

18 600 Ft ,a  komódhoz a  LED világítás fehér 
színárnyalatban, ára: .7 900 Ft

nappali sor, anyaga: , színváltozat: lefkas DTD laminált

luxus elemesbútor, alkalmas nappaliba. Materiál , kivitel: san marino/cream vagy szilva/ szürke grafit. Az  DTD laminált
elemesbútor elemeit külön kell megrendelni,                          mindkét színváltozat, raktárkészletről azonnal vihető.    

CHERIS

méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa):

cheris 1 
akasztós szekrény

90x55x203 cm 

cheris 2 
polcos

szekrény
90x35x203 cm 

cheris 3
komód

90x35x114 cm 

cheris 5
komód

164x45x80 cm 

cheris 8
RTV asztal

200x45x39 cm 

cheris 4
fali vitrin

90x35x111 cm  

cheris 6
fali polc nagy
110x24x41 cm 

55 900 Ft

cheris 7 polc
110x22x30 cm 

újdonság

újdonság

cheris 9 
dohányzóasztal
110x61x48 cm 

újdonság

nappali sor ára

66 900 Ft
komód ára

nappali sor  (fehér mintázat), kivitel: sonoma tölgyfa, anyag: DTD fóliázott, mérete (Szé/Mé/Ma):LED világítással
243,4x41,3x184 cm. Szekrényajtókon modern lekerekített élek vannak

mindkét színváltozat, raktárkészletről azonnal vihető

szilva/szürke grafit

san marino/cream

129 900 Ft

126 600 Ft

99 800 Ft

44 700 Ft 8 200 Ft
31 500 Ft

51 700 Ft

33 700 Ft

30 900 Ft 35 600 Ft

12 900 Ft



modern többfunkciós elemes bútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe, hálószobába vagy dolgozószobába, anyag: , kivitel: DTD laminált
sonoma tölgyfa. Az elemes bútor elemeit külön kell megrendelni és . Az ágyat matrac és ágyrács raktárkészletből azonnal vihetők
nélkül szállítjuk. Matrac méretei 160x200 cm, megrendelhető a 192-193. oldalról.

Typ 2
akasztós szekrény

fiókkal 4d1s  
 88x55x210 cm

Typ 3
vitrines szekrény

fiókkal
 2d2w1s

 88x40x210 cm

Typ 4
vitrines szekrény

fiókkal 1w3s 
 57x40x210 cm

Typ 5
szekrény fiókkal

1d3s
 57x40x210 cm

Typ 6
nyitott szekrény

2 fiókokkal 3s
 57x40x210 cm

Typ 7
vitrines szekrény
fiókokkal 2d2w1s

 87x40x154

Typ 8
ágy 160

(rács és matrac nélkül)
 165,5x205x85 cm

Typ 9
fiókos komód  2d1s

 87x40x92 cm

Typ 10
fiókos komód 2d5s 

  127x40x92 cm

Typ 11 fiókos komód
4d1s 

 168x40x92 cm

Typ 12
PC asztal 1d1s/120

 120x60x75 cm

Typ 13 éjjeliszekrény 1s
 46,5x42x45 cm

Grand étkezőasztal 
 typ 12szétnyitható

 161x91x77 cm

Typ 15 dohányzóasztal 120
 120x60x50,5 cm

Typ 16 TV asztal 2d
 127x42x51 cm

Typ 17 falipolc 130
 127x28x30,5 cm

Typ 18 panel 120
 120x25x50 cm

Typ 19 polc 90 
 87x22x20 cm

Typ 20 polc 130
 127x22x20 cm

112 600 Ft
74 400 Ft 74 700 Ft 59 900 Ft 58 500 Ft

48 800 Ft 68 800 Ft

43 800 Ft

35 900 Ft 60 900 Ft 57 800 Ft 37 500 Ft 15 700 Ft 66 600 Ft

20 900 Ft 30 400 Ft
14 900 Ft

12 500 Ft
6 300 Ft

NORTY
A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben.

78 700 Ft
a nappali sor ára

fehér/világos betonszín

sonoma tölgyfa

sonoma tölgyfafehér/világos betonszín

BREAK nappali sor és komód, anyag: , színváltozat: fehér/világos betonszín vagy sonoma tölgyfa, méret (Szé/Mé/Ma) nappali sor: 230x40,2x200 cm, DTD laminált
komód: 154x86x40 cm. A nappali sorhoz és a komódhoz ajánljuk megvásárolni a 2 pontos LED világítást fehér mintázattal  árban. 11 500 Ft 62 900 Ft

a komód ára

Typ 1
tükrösszekrény 3d4s 

 127x60x210 cm

103

8 200 Ft
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BERGEN

újdonság
elemesbútor modern minimalista stílusban, alkalmas nappali, étkező vagy előszobába, anyag:

/  fekete masszív fa ( lábak),  ABS élek,  az ajtók nyitása PUSH UP  DTD laminált  
rendszerrel, színkivitel: jackson hickory tölgy/grafit. Vásárolható hozzá LED világítás fehér színárnyalatban. 
Összes elem raktáron , BL140 es étkező asztal megrendelésre,- raktárkészletről azonnal vihető
Szállítási idő 6-8 hét.

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa):

104 500 Ft

vitrin BWT104 
104x39x185 cm

LED világítás 14 600 Ft

vitrin BWT54 
54x39x185 cm

LED világítás 9 200 Ft

65 800 Ft

 komód BKD104 
104x39x126 cm

63 900 Ft

cipősszekrény BGD54 
54x39x112 cm

50 300 Ft

komód BK154 
154x39x84 cm

79 300 Ft

komód BK104 
104x39x84 cm

57 100 Ft

RTV asztal BRTV154 
154x39x57 cm

59 000 Ft

RTV asztal BRTV104 
154x39x57 cm

40 700 Ft

előszoba BGD104 
104x39x27 cm (cipős)

104x19x104 cm
(fogaspanel)

65 800 Ft108 300 Ft

81 300 Ft 11 700 Ft

rendelésre

étkezőasztal BL140 
140x80x75 cm

dohányzóasztal BL86 
86x86x43cm

polc BP104 
104x19x12 cm

PARIDE
elegáns elemesbútor, alkalmas nappaliba, anyaga:   színváltozat: artisan tölgy/smooth szürke.DTD laminált, ABS élek,
Rendelhető hozzá LED világítás az üveges vitrinekhez : 1 pontos világítás ára , vagy  két pontos világítás, 5 300 Ft
ára 6 300 Ft.  raktárkészletről azonnal vihető.Mindegyik elemújdonság

80 900 Ft

Vitrin W2D 
90x44x198 cm

LED világítás 6 300 Ft

29 700 Ft

Vitrin W1D 
40x32x109 cm

LED világítás 5 300 Ft
Komód K3D4S 
160x44x83 cm

LED világítás 5 300 Ft

81 400 Ft

 Komód K2D3S 
 140x44x83 cm

64 800 Ft

Dohányzóasztal ST 
120x67x48 cm

47 800 Ft

RTV asztal 1D2S 
160x44x44,5 cm

50 900 Ft

Fali polc W1 
160x29,5x30 cm

28 600 Ft

Polc P2 
160x18x16 cm

10 800 Ft

Polc P1 
100x18x16 cm

8 700 Ft

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa):

komplett ár

modern design
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KNOX
modern elemes bútor, alkalmas nappali vagy gyerekszobába, anyag: , ABS élek, fa fogantyúk, DTD laminált
színváltozat: select dió/ fehér. Összes elem raktáron .Vásárolható hozzá LED - raktárkészletről azonnal vihető
világítás fehér színárnyalatban, az E3 vitrinhez  ért..9 500 Ft

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

kombinált szekrény E1
80x50,2x196,4

72 900 Ft 47 900 Ft

polcos szekrény E2
40,9x50,2x196,4

49 800 Ft

vitrin E3
40,9x38,2x196,4

Led világítás 9 500 Ft

56 400 Ft

komód E5
80x38,2x123

65 900 Ft

komód E7
80x38,2x83,8

47 900 Ft

31 800 Ft

polc E8
41x38,2x162,2

27 700 Ft

fali polc E9
80x26,2x40,8

9 500 Ft

polc E10
119,3x15,6x14

8 800 Ft

polc E11
80x15,6x14

dohányzóasztal E13
80,6x80,6x44,6

38 900 Ft

33 900 Ft

szekrény polcokkal E12
 40,9x38,2x162,2

47 500 Ft

PC asztal E14
 112x50,2x78,2

12 400 Ft

fali polc E15
37,3x25x37,4

fali polc E16
37,3x21x37,4

11 300 Ft

komód E6
119,3x38,2x83,8

41 300 Ft

RTV asztal E4
132x38,2x44,6

újdonság



106 ELEMESBÚTOROK AZ EGÉSZ LAKÁSBA

elegáns elemes bútor romantikus francia stílusban, alkalmas nappali, étkező vagy gyerekszobába, anyag: , ABS élek, fém DTD laminált
fogantyúk, színváltozat: andersen fenyő. Vásárolható hozzá LED világítás fehér színárnyalatban. Összes elem raktáron - raktárkészletről 
azonnal vihető.

VINCE

78 400 Ft 55 900 Ft 43 600 Ft 48 400 Ft

55 200 Ft

12 600 Ft

79 300 Ft 45 500 Ft

47 400 Ft

69 700 Ft

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

akasztós 
szekrény RSZ110

110x54x197

polcos
szekrény RSZ70

70x37x197
 polc RR70
70x37x197

 polc RP70
70x37x197

 komód RK120
120x37x117

 komód RK155
155x40x96

LED világítás 10 200 Ft

 PC asztal RB120
120x55x77

 étkezőasztal 
meghosszabbítható L140

140-180x80x75

 RTV asztal RRTV155
155x47x50

 polc P155
155x22x20

újdonság

jantár tölgy/ matt fehér/ beton. Vásárolható hozzá
LED világítás fehér színárnyalatban. Összes elem

modern elemes bútor, alkalmas nappali és étkezőbe,
anyag: , színváltozat:DTD laminált

raktáron - raktárkészletről azonnal vihető.

LAGUNA

újdonság

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

67 500 Ft

polcos szekrény 90
90x39x151

LED világítás 6 700 Ft

komód 180
180x42x83

LED világítás 10 000 Ft

77 900 Ft 62 900 Ft

komód 135
135x42x83

LED világítás 8 800 Ft

RTV asztal 180
180x42x39

LED világítás 10 000 Ft

59 900 Ft

RTV asztal 135
135x42x39

LED világítás 8 800 Ft

45 300 Ft

37 700 Ft

dohányzóasztal
100x100x32

15 900 Ft

polc
135x25x25

54 900 Ft

étkezőasztal 
meghosszabbítható

140-180x80x76,2

31 900 Ft

dohányzóasztal RL105
105x60x43
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rustikus elemesbútor alkalmas nappaliba, anyagal:
, fém fogantyúk, színkivitel: dió. Minden elem raktáron

 DTD laminált, ABS élek, 
MDF ajtó díszlécek  
raktárkészletről azonnal vihető.

59 800 Ft

93 100 Ft 64 800 Ft

TYP 1
akasztós szekrény 2D2S

88x58x195

TYP 2
polcos szekrény 2D

57x45x195

TYP 3
vitrin W2

88x45x195

TYP 4
vitrin W1

57x45x195

TYP 9
fiókos komód,teli ajtóval

132x45x133

99 900 Ft 102 900 Ft

TYP 10
fiókos komód,üveg ajtóval

132x45x133

51 900 Ft

TYP 5
komód 2D1S

88x45x95

56 400 Ft

TYP 8
RTV asztal 2
132x45x57

43 900 Ft

TYP 6
RTV asztal 1

88x45x57

53 500 Ft

TYP 11
komód 4S
88x45x95

79 900 Ft

TYP 12
komód 2D4S
132x45x95

a méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa)  cm:

újdonság

étkezőasztal,  160/210
161-211x91x74,5 cm        

meghosszabbítható

a méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa)  cm:

dohányzóasztal 110
110X60x46,5 cm       

18 900 Ft

fali szekrény 1D
138x30x35 cm      

23 900 Ft

RTV asztal 2S/140
138x45x52 cm       

49 000 Ft

kétajtós akasztós
szekrény2D1S fiókkal 

89X53x191,5 cm        

85 700 Ft

vitrin 1D1W 
59,5x37x191,5 cm        

alacsony vitrin 2D2W 
115x37x153 cm        

vitrin bárral 2D3W3S  
148x37x132,5 cm        

komód 2D4S  
148x37x92 cm        

komód 4S  
89x37x92 cm        

56 300 Ft

75 400 Ft

80 600 Ft 68 200 Ft

123 700 Ft

elegans elemesbútor, modern Provence-i stílusban, 
nappali vagy étkezőben, anyag: 

 Szín: fehér / kő tölgy. Az 
elemeket külön kell megrendelni és mindegyik raktáron 
van -

MDF díszlécek, laminált 
DTD, ABS élek, fém fogantyúk.

 raktárkészletről azonnal vihető.

újdonság

ALEGRA

51 600 Ft

VERLA

83 100 Ft

76 600 Ft

83 100 Ft



világos kőrisfa

fehér kőrisfa

sötét kőrisfa

intenzív LED-es világítás, háttérvilágítású tömörfa lap,
48 mm vastag keret

INFINITY

Tükör 12
120x80 cm

sarok komód 15 Balra
LED felára 15 900 Ft
131/90x42x103,5 cm

Polc 11
120x18x32 cm

TV asztal 09
LED felára 14 300 Ft

137x42x53 cm

Komód 07
LED felára 14 300 Ft

137x42x103,5 cm

Dohányzóasztal 13
120x60x60 cm

Komód 10
LED felára 11 800 Ft

96x42x72,5 cm

Vitrines komód 08
LED felára 14 300 Ft

137x42x122 cm

Komód 06
LED felára 10 900 Ft

76x42x127 cm

Sarokszekrény 14 Balra
90/106x58/42x192 cm

Szekrény 02
56x58x192 cm

Vitrin 03
LED felára 11 800 Ft

96x42x192 cm

Vitrin 05
LED felára 11 800 Ft

96x42x192 cm

Szekrény 01
96x58x192 cm

Vitrin 04
LED felára 9 990 Ft

56x42x192 cm

kombinált szekrény 18
178x58x214 cm

éjjeliszekrény 24
45x42x55 cm

ágy19 ágyráccsal 160x200
LED felára 18 500 Ft

210x170x100 cm

Tároló 25 ágy alá
150x48x19,5 cm

fehér kőrisfa

šéf ten Roman

108 ELEMESBÚTOR AZ EGÉSZ LAKÁSBA

118 200 Ft 72 800 Ft 96 200 Ft 86 900 Ft 72 500 Ft 73 800 Ft 146 600 Ft 32 700 Ft

102 500 Ft

58 900 Ft
93 000 Ft 78 800 Ft 48 600 Ft

45 200 Ft

33 200 Ft

42 600 Ft

16 500 Ft

22 800 Ft

111 900 Ft

tömörfa lap

tömörfa lap

tömörfa lap

tömörfa lap

tömörfa lap

tömörfa lap

tömörfa lap

kiváló minőségű luxus elemesbútor, nyers festett fa elemekkel és domború mintázattal, intenzív LED háttérvilágítással, alkalmas nappaliba, étkezőbe és hálószobába, az elemesbútor kerete 48 mm
vastag, fém fogantyúkkal, anyag: , színváltozat: világos kőrisfa, sötét kőrisfa vagy fehér kőrisfa. Az elemesbútorhoz vásárolható LED-világítás és mindhárom színváltozatban DTD laminált, ABS élek

. Franciaágyat (fekvőfelület: 160x200 cm) ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk. Matrac megrendelhető 160x200 cm méretbe a 192. és 193. oldalról.raktárkészletből azonnal vihető

A méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

133 100 Ft 108 000 Ft 86 900 Ft 81 200 Ft 179 900 Ft

61 900 Ft
100 500 Ft 85 400 Ft

37 700 Ft

46 900 Ft

16 800 Ft

25 200 Ft

124 700 Ft

103 800 Ft



akasztós szekrény TYP1
90x47x190,8 cm

polcos szekrény TYP 13
90x32x190,8 cm 

polcos szekrény
TYP 3

45x47x190,8 cm

polcos vitrin
+ üveg TYP 4

45x47x190,8 cm

TV szekrény TYP 5
90x47x190,8 cm

üveges TV szekrény TYP 6
135x47x190,8 cm

alacsony szekrény
2 ajtóval TYP 7
90x47x50,8 cm

alacsony szekrény
2 fiókkal TYP 8
90x47x50,8 cm

2 fiókos elem, keskeny
TYP 9

45x47x50,8 cm

komód
TYP 11

135x47x72,6 cm

alacsony polc
TYP 12

135x32x48,6 cm

sarok szekrényelem
TYP 14

79x79x50,8 cm

sarok szekrény TYP 15
79x79x190,8 cm 

szekrény 2 ajtós 1fiókos
TYP 10

135x47x50,8 cm

polcok TYP 2 szekrénybe
4 db - 86,6x43,5x1,6 cm

mélység 47 cm

DUNAJ
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minőségi fém
fogantyúk

állítsa össze saját
elképzelése szerint
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megbízható 
minőség

NOVIA
nappali fal,

anyag: , DTD laminált
ABS élek, fa fogantyúk.

Színváltozat: northland tölgy/
sonoma tölgy trufel,

Mérete (Szé/Mé/Ma): 320x56x195 cm.

újdonság

189 900 Ft

minőségi
szlovák
termék

univerzális, praktikus elemes bútor, nappaliba
alkalmas, nagy rakodóteret biztosít akár
240 cm magasságig, anyaga: ,DTD laminált
színváltozat: tölgyfa sonoma, fém fogantyúk.  
Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni
és . Minőségiraktárkészletből azonnal vihetők
szlovák termék. A TYP 1  akasztós szekrényhez
és a TYP 5 szekrényhez lehetséges hozzávásárolni
polcokat (4db /csomag) mérete: Szé/Ma/Mé:
86,6x43,5x1,6 cm ára . 16 800 Ft

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben 

53 500 Ft 39 900 Ft 49 900 Ft 89 900 Ft 90 300 Ft 43 500 Ft 77 900 Ft

44 600 Ft
62 500 Ft 25 700 Ft 27 900 Ft 33 500 Ft 26 800 Ft

37 900 Ft
16 800 Ft
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Lynatet 34
komód 2D-1S

85x42x86,5 cm

Lynatet 35
komód 2D-1S

109,5x42x86,5 cm

Lynatet 40
komód 3D-2S

164x42x86,5 cm

Lynatet 42
komód 3D

164x42x86,5 cm

66 700 Ft

68 900 Ft 116 200 Ft

102 200 Ft

Lynatet 65
faliszekrény 1D

54,5x28x54,5 cm

Lynatet 66
faliszekrény 1D

54,5x28x54,5 cm

Lynatet 51
komód 3D

164x42x45,5 cm

67 500 Ft

Lynatet 50
komód 2D-1S

164x42x45,5 cm

69 900 Ft

Lynatet 01
vitrin 3D

64x42x194,5 cm

Lynatet 05
 3D- 1S

85x42x194,5 cm
vitrin

Lynatet 20 A
akasztós szekrény 2D

polccal
85x59x194,5 cm

Lynatet 32
vitrin 3D-1S

85x42x143 cm

Lynatet 33
vitrin 3D-1S

109,5x42x143 cm

Lynatet 70
asztal

90x90x38,5 cm

Lynatet 67
faliszekrény 3D
164x42x54,5cm

128 800 Ft104 600 Ft 112 900 Ft

102 200 Ft

41 700 Ft

27 400 Ft27 700 Ft75 100 Ft

Lynatet 60
polc

150x20x19,5 cm

19 800 Ft

118 300 Ft

A méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm:

luxus elemes bútor alkalmas nappaliba, kivitel: fehér+trufla sonoma tölgyfa, , ellenáll a
karcolásoknak, páratartalomnak és magas hőmérsékletnek. Frontrészek: MDF fehér - ,
német kialakítású, elegáns barna kiegészítőkkel. Szekrényajtók modern lekerekített élekkel. A vitrinekbe
rendelhető LED világítás QUADRO (fehér mintázat): egypontos fény 12 200 Ft/db, kétpontos fény 18 100 Ft/db.

DTD laminált
extra magas fényű HGLYNATET

gyors szállítás – raktárkészletből azonnal vihető:gyors szállítás – raktárkészletből azonnal vihető:

luxus elemes bútor, alkalmas hálószobába, kivitel: fehér + trufla sonoma tölgyfa, lt, ellenáll a karcolásoknak, páratartalomnak és
magas hőmérsékletnek. Frontrészek: MDF fehér , német kialakítású, elegáns barna kiegészítőkkel, szekrényajtók
modern lekerekített élekkel. Az ágyakhoz ajánljuk megrendelni az ágyrácsot és matracokat az alábbi méretekbe: 140x200, 160x200 vagy 180x200
a 192-193. oldalról.

 DTD laminá
- extra magas fényű High Gloss

Lynatet 23
szekrény 4D

218,5x59x209 cm

Lynatet 22
szekrény 3D

164x59x209 cm

extra magas fényű HG

Lynatet 44
komód 4S

96x42x86 cm

Lynatet 96
éjjeliszekrény

50x42x39,5 cm

Lynatet 95
éjjeliszekrény

50x36x77,5 cm

Lynatet 91
ágy 140

145,5x206x86 cm

A méretek a következő
sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

267 300 Ft

81 600 Ft

30 700 Ft 32 900 Ft

198 900 Ft

100 600 Ft

Lynatet 92
ágy 160

165,5x206x86 cm

Lynatet 93
ágy 180

185,5x206x86 cm

108 700 Ft
140x200 160x200

116 900 Ft
180x200

Hálószoba minden eleme raktárkészletből azonnal vihető:Hálószoba minden eleme raktárkészletből azonnal vihető:

modern stílus - lekerekített élek az ajtón

59 700 Ft

Lynatet 80
PC asztal

125x61,9x72,8 cm

76 400 Ft



Dohányzóasztal
106x68x35

LEONARDO

Vitrin jobbos R - 01
60x42x164

Vitrin balos L - 01
60x42x164

Vitrin jobbos R - 03
60x42x198

Vitrin balos L - 03
60x42x198

Vitrin jobbos R - 02
60x42x124

Vitrin balos L - 02
60x42x124

Komód jobbos R - 04
107x42x124

Komód balos L - 04
107x42x124

TV asztal 01
146x42x42

TV asztal 02
130x42x42

Komód 01
158x42x89

Komód 02
158x42x89

Polc 01
120x20x25

Polc 03
130x20x28

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

Étkezőasztal meghosszabbítható
140-180x85x76,5

Szekrény 2D 01
103,1x56x198,5

Könyvespolc L 01
60x42x198,5

Könyvespolc P 01
60x42x198,5

csendes fiók záródáscsendes ajtó záródás

ARTEK

vitrin AR02
70x43x194 

komód AR22
100x43x151

polc AR53
150x15x22 

komód AR46
169x43x78

RTV asztal AR63
 169x43x42

fényesfényesfényes

dohányzóasztal AR90
120x65x45
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luxus elemes bútor alkalmas nappaliba, LED világítással (fehér mintázat), DTD 
laminált, ajtók és fiókok csendes zárásának rendszere, színváltozat: fényes fehér/
riviera tölgyfa, fehér keret. Az ár tartalmazza a LED világítást. Az összes kiegészítő 
raktárkészletből azonnal vihetők.

A méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm 
106 900 Ft

64 300 Ft

85 500 Ft

94 500 Ft11 700 Ft

59 900 Ft

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben.

luxus elemesbútor, nappaliba és étkezőbe alkalmas, LED világítással, anyag: , ellenáll a karcolásoknak, nedvességnek,  DTD laminált
színváltozat: tölgyfa riviera + . Az ár tartalmazza a LED világítást a bútor szélei mentén,rendelhető LED  extra magas fényű HG fehér
Squared világítás az üveges vitrinekbe is: egysoros ára 9 300 Ft/db, kétsoros ára 12 200 Ft/db. Az elemek külön rendelhetőek, 

.raktárkészletből azonnal vihetők

43 900 Ft 43 900 Ft 152 300 Ft 128 400 Ft 128 400 Ft

110 500 Ft 110 500 Ft

87 300 Ft 87 300 Ft 127 200 Ft 127 200 Ft

16 700 Ft 17 200 Ft

86 500 Ft 70 500 Ft

122 800 Ft 124 900 Ft

31 400 Ft

67 900 Ft



A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben.

LAVELI

33 900 Ft
LAVELI

dohányzóasztal LL60 
60x60x49 cm

44 500 Ft
LAVELI

könyvespolc LR50 
50x40x177 cm

54 200 Ft
LAVELI

komód LK100
100x40x86 cm

39 700 Ft
LAVELI

asztal LRTV120
120x40x49 cm

10 700 Ft
LAVELI

polc LP120
120x17x15 cm

57 900 Ft
LAVELI

könyvespolc LR100
100x38x177 cm

55 200 Ft
LAVELI

asztal LRTV150
150x40x49 cm

185 700 Ft

LAVELI
fejtámla LL0160 szürke 

szövetboritással
és SORO 97 ágyráccsal
183x210x39/114 cm,

fekvőfelület: 160x200 cm

29 900 Ft
LAVELI

éjjeliszekrény LS50 
50x40x49 cm

51 300 Ft
LAVELI

komód LR80
80x40x122 cm

74 500 Ft
LAVELI

komód LK150
150x40x86 cm

67 700 Ft
LAVELI

komód LKD100
100x40x122cm

10 700 Ft
LAVELI

polc LP120
120x17x15 cm

elegáns elemes bútor a skandináv stílus 
kedvelőinek, alkalmas nappaliba és hálószobába, 
anyag: , , színváltozat: 
fehér/homokszínű bükkfa. Az összes kiegészítő 
raktárkészletből azonnal vihetők. Francia ágyat 
(fekvőfelület Szé/Hossz: 160x200 cm) ágyráccsal, 
matrac nélkül szállítjuk. Matrac (méret: 160x200 
cm) külön rendelhető a 192-193. oldalról.

DTD laminált ABS élek
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Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

luxus komód rendszer, anyaga: , DTD laminált
lekerekített ajtó élek, frontok - mart MDF 
extra magas fényű fehér high gloss.

96 600 Ft
Spice 3

komód 4Z+2D
165x40x80

Spice 4
komód 4Z
50x40x80

Spice RTV asztal
165x40x42

luxus elemes bútor, anyaga: DTD laminált 
+  MDF front  fehér extra magas fényű HG, 
méretek sorrendje (SzéxMéxMa): 

€139
Stragy 3 

komód 4Z+1D
90x40x82 cm

Stragy 6
 RTV asztal
160x40x44 cm

€139

Stragy 2
komód 2Z+2D

90x40x82 cm

€139

Stragy 4
komód 4Z+2D

160x40x82 cm

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG
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komódok, a széles keretek masszív kinézetet biztosítanak,
anyag: , színkivitel:vad tölgy/ fehérDTD laminált
magasfényű. A méretek a következő sorrendben vannak 
(Szé/Mé/Ma):

ZIBA

RADAL
luxus komód rendszer, anyag: ,DTD laminált
színkivitel: fehér/ fehér magasfényű/ szürke.
A méretek a következő sorrendben vannak 
(Szé/Mé/Ma):

Ziba 2
komód 3Z 3D

117x37x88 cm

Ziba 3
komód 4Z 3D

152x37x88 cm

Ziba 4
komód 4Z 2D

117x37x88 cm

Ziba RTV
RTV asztal

147x45x49 cm

Ziba 1
komód 2Z2D
82x37x88 cmfényesfényesfényes

újdonság

1

4

3

5

6

2

1
2
3
4
5
6

RADAL 1  komód 2Z1D  60x37x40 cm

RADAL 2  komód 2Z2D  100x37x80 cm
RADAL 3  komód 1Z2D  100x37x80 cm

RADAL 4  komód 4D  100x37x120 cm

RADAL 5  komód 6D  100x37x179 cm
RADAL RTV asztal  138x37x40 cm

újdonság
34 700 Ft
52 900 Ft
47 500 Ft
62 300 Ft
80 700 Ft
42 900 Ft

RADAL

SPICE

STRAGY

STRAGY

57 200 Ft
66 900 Ft 60 300 Ft

51 900 Ft

41 900 Ft

44 900 Ft

57 800 Ft

57 800 Ft

92 900 Ft

63 700 Ft

53 900 Ft



elemes bútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe anyaga: DTD laminált, 
ABS élek, dekoratív díszlécek MDF, fém fogantyúk. Színváltozat: dió. 
Az elemeket külön kell megrendelni, mindegyik elem raktárkészletről 
azonnal vihető.

WALENA

Akasztós szekrény 
2D polcal 
96x60x217 

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

újdonság

Vitrin 1D1W 
56x40x217 

Alacsony vitrin 2D2W
96x40x160,5

Komód 2D3S
136x40x87

Komód 1D3S
96x40x87

RTV asztal 3S
136x40x50

fali szekrény 1W
136x24x40

Polc 120
120x21,5x26,5

Étkezőasztal 
meghosszabítható

130/175 
130-175x80x76

 Dohányzóasztal 110
110x64x50

ajtó díszléc részlete

LEIRA

Akasztós szekrény 8D s polccal 
 177x58x210

Akasztós szekrény 6D polccal 
 133x58x210

Akasztós szekrény
2D  polccal 

 90x58x204,5

Alacsony vitrin 1D1W 
90x37x137,5
LED világítás 
ára 4 900 Ft

Magas vitrin 1D1W 
90x37x204,5
LED világítás
ára 6 500 Ft

Fésülködő asztal   
90x39,5x75 

Tükör
90x12x67 

Komód 1D3S   
120x43,5x75

Komód 4S   
90x44,5x97

 Ágy 160
ágyrács és matrac nélkül   

163,5x205x92

Éjjeliszekrény 2S   
45x35x51,5

Polc 135   
135x21,5x30

RTV asztal 2d2s/150    
150x43,5x45,5

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

újdonság

polc 8D
szekrény

polc 6D 
szekrény
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modern elemes bútor, alkalmas nappali vagy hálószobába, anyag: DTD laminált, ABS élek, 
színváltozat: wellington tölgy/ fehér. Az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Matrac és 
ágyrács rendelhető 160x200 as méretben a 192 és 193 oldali kínálatunkból. A 6D akasztós 
szekrénybe rendelhető polc az alábbi méretben: (Szé/Mé/Ma): 86,1x53,8x1,6 cm és 
41,9x53,8x1,6 cm. Ár:  vagy a 8D szekrénybe az alábbi méretben: (Szé/Mé/Ma): 7 300 Ft
86,1x53,8x1,6 cm. Ár:  (2 db a csomagban). Vásárolható hozzá LED világítás fehér 10 400 Ft
színárnyalatban: 2 pontos ára: , 4 pontos ára: . A fésülködőasztal 4 900 Ft  6 500 Ft
számítógépasztalként is használható. Az elemek egyesével rendelhetők, raktáron - 
raktárkészletről azonnal vihető.

99 900 Ft 76 900 Ft

84 900 Ft

9 500 Ft 31 200 Ft 20 200 Ft

79 900 Ft 70 700 Ft 49 600 Ft

64 900 Ft

57 500 Ft
11 500 Ft 20 600 Ft 81 900 Ft

57 500 Ft62 500 Ft

42 900 Ft

25 500 Ft

106 500 Ft

77 600 Ft

88 900 Ft
115 900 Ft140 600 Ft



Ágy 09  - 90x200 cm
99x218x79 cm

VALERIA                                               univerzális elemes bútor, alkalmas nappaliba, hálószobába, gyerekszobába és
tanulószobába, változat: homok tölgyfa/fehér, anyag: DTD fóliázott. A nappali sor egyben megrendelhető,
Szé/Mé/Ma: 300x41x200,9 cm. Vásárolható hozzá LED-világítás, ár: . Az ágyat matrac és ágyrács9 700 Ft
nélkül szállítjuk. A matracot és az ágyrácsot 90x200 cm és 180x200 cm méretben javasoljuk megrendelni
a katalógus 192-193. oldaláról. Az akasztós szekrény 82-höz vásárolhatók szürke polcok, Szé/Mé/Ma:
108x42x22 cm, 3 darab/csomag, az ára: 17 900 Ft. Az elemesbútor elemei raktárkészletből azonnal vihetők.

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

Éjjeliszekrény 02
46x41x34 cm

Akasztós szekrény 82
220x61x210 cm

(az ár 2 db-ra vonatkozik)

Akasztós szekrény polcokkal 93
140x58x200 cm

PC asztal 25
145x60x76 cm

Komód 26
130x38x91 cm

Komód 35
153x41x100 cm

Ágy 180x200 cm
190x211x84 cm

Polc 01
119x20x22 cm

komplett szett ára
(szekrény + ágy és 2 éjjeliszekrény)

Könyvespolc 92
50x35x200 cm

Fali szekrény 10
40x30x108 cm

nappali sor ára
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 Typ 12 vitrin 2D
 120x42x202 cm,

6-pontos  világítás LED
ára 20 900 Ft

Typ 4 
akasztós szekrény 2D

90x52x202 cm

Typ 3 
polcos szekrény 1D

60x52x202 cm

Typ 2 
komód üveggel
100x42x130 cm

1-pontos  világítás LED
ára 7 100 Ft

Typ 7 komód 100
100x42x92 cm

Typ 6 komód 160
160x42x92 cm

Typ 14 komód 220
220x42x92 cm

 Typ 1 vitrin 1D
60x42x202 cm, 

3-ponto  világítás s LED
ára 14 200 Ft

Typ 8 dohányzóasztal
110x68x45 cm

Typ 15
étkezőasztal 180

180x90x76 cm

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

Typ 5 rtv asztal
120x52x50 cm

ABS élek, fém fogantyúk, színváltozat: northland tölgy/ sonoma tölgy trufel. Vásárolható hozzá LED világítás 
fehér színárnyalatban. Az elemeket külön kell megrendelni, raktáron - raktárkészletről azonnal vihető.

modern elemes bútor, alkalmas nappaliba vagy étkezőbe, anyag: , karcálló, hőálló és páraálló.DTD laminált

NERITA

újdonság

41 900 Ft 34 500 Ft 50 700 Ft

118 600 Ft64 900 Ft49 200 Ft

67 200 Ft

58 400 Ft126 300 Ft58 400 Ft70 300 Ft

143 900 Ft 246 500 Ft

43 400 Ft 129 600 Ft 139 800 Ft

10 300 Ft

73 500 Ft

64 300 Ft57 200 Ft
84 700 Ft27 600 Ft

33 200 Ft61 300 Ft



 3 ajtós akasztós szekrény S3D
polcokkal

166x53x197

2 ajtós akasztós szekrény
S2D polcokkal

90x53x197

Vitrín W2D
90x43x197

Vitrín W1D
50x43x197

Szekrény S1D
50x43x197

Tükör LS
123x7x84,5

Komód KS3
50x46x103

Komód K3S
90x43x80

Komód K2D üveges ajtóval
Komód K2DP tele ajtóval

140x43x80

Komód K3D
130x43x80

PC asztal B1
120x53x75

TV asztal 130
130x53x53Komód K4D

170x43x48

Éjjeliszekrény SN
50x43,3x45,5

Fali polc W1
130x25x32

Polc P1
130x19x20

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben
lefkas tölgy

(160x200)

Ágy
L1 ágy 160x200 (170x100x206)

vagy L2 ágy 180x200 (190x100x206)
ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk.

Méretek 180x200, 88 400 Ft.

MONTANA

Alano R3
Szé/Mé/Ma: 149x40x194 cm

lefkas tölgy
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új színtervezés lefkas tölgy sötét /smooth szürke

smooth szürke

Meghosszabbítható 
étkezőasztal 16 STW

160-203x90x82

Dohányzóasztal ST
120x60x53

lefkas tölgy/smooth szürke

modern elemes bútor alkalmas nappaliba, étkezőbe, hálószobába vagy  dolgozószobába. Anyag: DTD laminált, ABS élek. Színváltozat: sötét lefkas 
tölgyfa vagy .  A 160-as vagy 180-as franciaágyat ágykerettel, matrac nélkül szállítjuk. A matrac hozzávásárolható lefkas tölgy/smooth szürke
160x200 cm-es vagy 180x200 cm-es méretben a 192. és 193. oldalról. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni és raktárkészletből azonnal 
vihetők.  Az új,  trufla sonoma tölgyfa színváltozat csak előzetes rendeléssel vásárolható, szállítási idő 6-8 hét. 

komplett hálószoba 
(szekrény, ágy 160x200 

+ 2 éjjeliszekrény)
245 400 Ft

29 900 Ft
38 900 Ft 100 400 Ft

26 900 Ft

79 600 Ft

74 900 Ft

7 900 Ft16 900 Ft52 500 Ft 46 900 Ft

37 400 Ft

45 500 Ft

125 500 Ft 83 400 Ft 45 500 Ft 83 100 Ft 54 900 Ft

61 800 Ft
22 400 Ft

47 700 Ft



Typ 40
komód

165x40x93

Typ 50
TV asztal

165x45x51

Typ 61 polc
135,3x22x62

Typ 42
komód üveges ajtóval

135,3x40x93

Typ 30
komód

83x40x114

Typ 31
komód

83x40x114

Typ 92
ágy ágyneműtartóval (2 fiók)

166x206x75, fekvőfelület: 160x200

Typ 80 PC asztal
135,3x65x75

a méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm 

luxus kivitelezésű, modern elemesbútor, alkalmas 
nappaliba, hálószobába, étkezőbe és dolgozószobába, 
változat:  erdei fenyő/lareto. anyag: DTD laminált
12 elemet tartalmaz. A franciaágyat (ágyneműtartó + 
2 fiók) ágyrács és matracok nélkül szállítjuk. oldaláról. 
Az elemesbútorelemeit külön áruljuk - 
raktárkészletből azonnal vihetők. A Typ 92 elemek 
csak a készlet erejéig.

PELLO

Typ 10
vitrin

50x40x200

Typ 11
vitrin polcokkal

50x40x200

Typ 20
polcos szekrény

83x58x200

Typ 70
dohányzóasztal

110x70x48

Typ 01
vitrin üvegajtóval

50x40x200

282 200 Ft
az ábrázolt elemes bútor ára

54 600 Ft 47 700 Ft 40 900 Ft 74 900 Ft

98 300 Ft

66 900 Ft 54 600 Ft 40 900 Ft 50 400 Ft 43 500 Ft 20 300 Ft 48 900 Ft 54 600 Ft

KLARK nappali sor  (fehér mintázat), anyag: , változat: fehér + beton, méret (Szé/Ma/Mé): 270x200x38 cm.LED világítással DTD laminált

107 900 Ft

raktárkészlet erejéig

117ELEMESBÚTOR AZ EGÉSZ CSALÁDBA



118 ELEMESBÚTOR AZ EGÉSZ LAKÁSBA

NEVADA

Vitrin WSS
115x44x186

Vitrin 
3 ajtós W2D

100x44x186

Vitrin
3 ajtós W1D

70x44x186

Akasztós szekrény 
2 ajtós S2D
100x55x186

Komód K2S
160x44x145

133 900 Ft 116 500 Ft 92 600 Ft 96 400 Ft 138 100 Ft 91 600 Ft 126 500 Ft

69 300 Ft
69 300 Ft

51 900 Ft

26 400 Ft

Komód K2D
164x44x85

PC asztal B1
167x62x80

Dohányzóasztal
LN

120x60x50

Étkezőasztal ST 160
160x90x77

Pad LW 160
160x40x45

TV asztal
160x55x60

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

45 700 Ft 37 500 Ft

Fiókos
könyvespolc

75385
55,1x18,4x170,6

42 800 Ft

TV asztal 75391
117,1x39x56,9

43 900 Ft

33 200 Ft

Dohányzóasztal 75384
98,6x60,1x42,6

Komód 75387
98,1x39,1x81

56 800 Ft

Komód 75381
147,1x39,1x81

Vitrin 75382
50,1x39,1x170,6

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben

OSLO

Som tu uväznený,
pomoc

Komód 75454
195,7x39,1x81,7

retro elemes bútor, alkalmas nappaliba vagy étkezőbe, anyaga: 
DTD laminált, színváltozat: tölgyfa sonoma /fehér. Az 
elemesbútor elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből 
azonnal vihetőek.

72 900 Ft

58 900 Ft

Komód 75456
98,7x39,1x100,9

116 300 Ft

Üveg kirakat 75462
98,7x39,1x200,1

új elemek a készleten

Üveg kirakat 75461
50,2x39,1x200,1

67 900 Ft
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modern elemesbútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe, dolgozószobába, 
DTD laminált, színváltozat: lefkas tölgyfa, fém fogantyúk. Az elemes 
bútor elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből azonnal 
vihetők. A W1D, W2D, WSS vitrineket és a K2S komódot üvegpolcokkal 
szállítjuk.



Typ 03
akasztós 
szekrény
1 polccal 

2D1S
93x55x192

Typ 02 
akasztós 
szekrény
3 polccal

és 3 fiókkal
tükörrel 3D3S
161x55x192

Typ 05
vitrin 1W1S
63x39x192

Typ 06
könyvespolc 1S/60

63x39x192

Typ 07
könyvespolc 1S/90

93x39x192

Typ 08
komód bárral  2W3S1B

140x39x118

Typ 09
komód 2D4S
140x39x96

Typ 10
komód 4D
93x39x96

Typ 11
komód 4S
93x39x96

Typ 12
meghosszabbítható  étkezőasztal 

161x91x77
meghosszabbítva 210x91x77

Typ 13
TV asztal 2D1S

140x55x51

Typ 14
felső szekrényu 3D

162x55x48

Typ 15
faliszekrény 2D

140x25x30

Typ 16
fali polc 90
93x22x31

Typ 17
fali polc 140
139x22x31

Typ 18
dohányzóasztal 70

66,5x38x50

Typ 19
dohányzóasztal 110

110x61x50
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Typ 01 
akasztós 
szekrény
3 polccal

és 3 fiókkal
tükör nélkül 3D3S

161x55x192

Typ 20
ágy 160x200
181x205x71

Typ 21
éjjeliszekrény 1S

63x39x29

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben

sonoma tölgy sonoma tölgy

Typ 22
PC asztal 1D3S

155x67x76
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sonoma tölgy

GRAND

fehér/sötétszürke

sonoma tölgy

MURAT NEW

árengedmény

-10%
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nappali sor (fehér mintázat), , LED világítással  DTD laminált 
változat: sonoma tölgyfa vagy fehér/sötétszürke, 
mérete (Szé/Mé/Ma): 250x40x150 cm. 

elegáns elemesbútor, amely alkalmas nappaliba, hálószobába, dolgozószobába, anyag: . Az egyes elemek élei fogazott lemezzel végződnek. Színváltozat: sonoma tölgyfa. DTD laminált
A 160-as franciaágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni. Az elemek , kivéve: a 01,12,14,20,22 , raktárkészletből azonnal vihetők -es elemeket
amelyek csak rendelésre kaphatóak. Szállítási idő 6-8 hét. A matracot és az ágykeretet 160x200 cm-es méretben a 192. és 193. oldal kínálatából lehetséges hozzávásárolni. 

97 500 Ft

13 700 Ft

108 500 Ft

55 900 Ft

24 800 Ft

44 900 Ft

74 500 Ft90 200 Ft

70 900 Ft58 200 Ft66 600 Ft142 800 Ft136 900 Ft

46 900 Ft 24 500 Ft 11 700 Ft
21 300 Ft

26 900 Ft
81 900 Ft

66 300 Ft 66 600 Ft
54 400 Ft

87 800 Ft



komód KK2 
88x46x97 

komód KK1 
88x46x97 

sarok komód KKN1 
75x75x97

bárszekrény KK5 
88x39x136

TV asztal KRT
108x56x77 

TV sarok asztal KRTN
86x61x77

dohányzóasztal KL 
120x80x53

dohányzóasztal KL2 
125x65x53

komód KK3 
128x46x97 

komód KK4 
168x46x97 

komód KK6, KK6P -  teli ajtós 
158x46x117 

komód KK7
158x46x136 

PC asztal KB
149x61x75

tükör KC2
126x6x84

felső szekrény KN4
128x40x97

felső szekrény KN5
168x40x97

felső szekrény KNN1 
75x75x97 

éjjeliszekrény KSN 
58x40x68 

ágy KLS 160x200
,matrac nélkülágyráccsal

171x212x68 

ágy KLS2 180x200
, matrac nélkülágyráccsal

191x212x68

meghosszabbítható 
étkezőasztal ST 
160-203x90x82 

vitrin KRW2
88x40x193 

vitrin KRW1 
58x40x193

szekrény
KRD1 

58x40x193 

polcos
szekrény KR1 

68x40x193 

akasztós KS2
szekrény polcokkal 

158x62x193 

akasztós KS3
szekrény polcokkal

208x62x210 

KORA

Méretek: (Szé/Mé/Ma) cm

szekrény
2 ajtó KS1
88x49x193

Minden elem SAMOA KING színváltozatban raktárkészletről azonnal vihető

canyon tölgyfa árnyalatúSamoa king

Samoa king Samoa king

canyon tölgyfa Samoa king
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53 500 Ft

rusztikus elemesbútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe, hálószobába, dolgozószobába, anyag:  + MDF díszlecek, fém fogantyúkkal.DTD laminált
Színváltozat: samoa king. Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni és  Samoa king színváltozatban.raktárkészletből azonnal vihetőek
A franciaágyat ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk. A matrac hozzávásárolható 160x200 cm és 180x200 cm méretben a 192. és 193. oldal
kínálatából. A canyon tölgyfa színváltozat csak megrendelésre kapható, szállítási idő 6-8 hét.

45 900 Ft 40 400 Ft 80 900 Ft 45 500 Ft 46 900 Ft 24 600 Ft 30 700 Ft

75 600 Ft 75 900 Ft 88 600 Ft 94 600 Ft
51 700 Ft

23 600 Ft 59 800 Ft 64 900 Ft

76 600 Ft 79 900 Ft 58 500 Ft 49 900 Ft 41 700 Ft 114 700 Ft 160 900 Ft

42 700 Ft

27 700 Ft

98 900 Ft

100 900 Ft 111 200 Ft



komód KK2 
88x46x97 

komód KK1 
88x46x97 

sarok komód  KKN1 
75x75x97

bárszekrény KK5 
88x39x136

TV asztal KRT
108x56x77 

TV sarok asztal KRTN
86x61x77

dohányzóasztal KL 
120x80x53

dohányzóasztal KL2 
125x65x53

komód KK3 
128x46x97 

komód KK4 
168x46x97 

komód KK6, KK6P -  teli ajtós 
158x46x117 

komód KK7
158x46x136 

PC asztal KB
149x61x75

tükör KC2
126x6x84

felső szekrény KN4
128x40x97

felső szekrény KN5
168x40x97

felső szekrény KNN1 
75x75x97 

éjjeliszekrény KSN 
58x40x68 

ágy KLS 160x200
,matrac nélkülágyráccsal

171x212x68 

ágy KLS2 180x200
, matrac nélkülágyráccsal

191x212x68

meghosszabbítható 
étkezőasztal ST 
160-203x90x82

vitrin KRW2
88x40x193

vitrin KRW1 
58x40x193

szekrény
KRD1 

58x40x193 

polcos
szekrény KR1 

68x40x193 

akasztós KS2
szekrény polcokkal 

158x62x193 

akasztós KS3
szekrény polcokkal

208x62x210 

KORA

Méretek: (Szé/Mé/Ma) cm

TV asztal KRT2
158x46x59
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59 900 Ft 56 700 Ft 44 900 Ft 93 900 Ft 58 300 Ft 53 600 Ft 27 800 Ft 33 200 Ft

89 500 Ft 94 200 Ft 96 500 Ft 107 500 Ft
63 900 Ft

31 400 Ft 67 300 Ft 75 200 Ft

90 900 Ft 94 200 Ft 68 700 Ft 62 600 Ft 46 900 Ft 117 900 Ft 182 900 Ft
51 300 Ft 70 700 Ft 29 600 Ft

98 500 Ft

115 400 Ft105 900 Ft

szekrény
2 ajtó KS1
88x49x193

rusztikus elemesbútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe, hálószobába vagy dolgozószobába, anyag: DTD laminált
+ MDF díszlécek, fém fogantyúkkal. Színváltozat: andersen fenyőfa. Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni,

. Franciaágyat ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk. A matrac vásárolható hozzáraktárkészletből azonnal vihető
160x200 cm és 180x200 cm méretbe a 192- 193. oldalról.



A méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

Az elemek – raktárkészletből azonnal elvihetők:

Typ T7
akasztós szekrény

90x57x190 cm

Typ T8
vitrin

90x44x190 cm

Typ T10 P/Ľ
vitrin

46x44x190 cm

Typ T14
komód

140x44x110 cm

Typ T2
komód

90x44x110 cm

Az elemek – megrendelésre, szállítási határidő 6-8 hét:

Typ T6
komód

140x44x90 cm

Typ T11
TV asztal

118x50x50 cm

Typ T23
dohányzóasztal
90x60x59 cm

Typ T25 P
sarok

ruhásszekrény polcokkal
110x95x190 cm

Typ T15
ruhásszekrény

polcokkal
135x57x190 cm

Typ T22
komód

100x44x90 cm

Typ T4
komód

63x44x90 cm

Typ T19
PC asztal

118x60x78 cm

Typ T13
dohányzóasztal
120x60x59 cm

Typ T20 - ágy  160 x 200 cm
ágy ágyráccsal

170x205x80 cm

Typ T16
éjjeliszekrény
40x44x50 cm

Typ T17
tükör

120x70 cm

TEDY

Typ 14
dohányzóasztal 135

135x70x45

Typ 05
komód 4S
83x41x88

Typ 06
TV asztal

133x47x51

Typ 09
polc

133x22x34

Typ 04
vitrin 1D2S
50x41x200

Typ 03
vitrin 2D2S
83x41x200

PANAMA

Typ 01
akasztósszekrény 2D2S

83x56x200

Typ 02
polcos

szekrény1D2S
50x41x200

Typ 11
komód 4D4S
220x41x88

sonoma tölgyfaTyp 10
PC asztal 1D1S

120x65x75

Typ 08
komód 2D4S
133x41x88

Typ 12
bárszekrény 3D

83x41x125

A méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

Korpusz – 32 mm
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86 900 Ft 91 400 Ft 69 300 Ft

84 900 Ft 61 900 Ft
85 400 Ft

39 500 Ft 44 400 Ft

142 900 Ft

46 900 Ft 29 100 Ft

132 900 Ft

68 700 Ft 57 800 Ft 48 900 Ft 83 600 Ft 30 900 Ft

39 800 Ft

13 900 Ft

48 600 Ft

83 300 Ft 50 900 Ft 77 200 Ft 54 700 Ft

46 700 Ft

42 800 Ft 107 200 Ft
50 700 Ft

65 800 Ft

rusztikus  elemesbútor, alkalmas nappaliba, étkezőbe, hálószobába vagy dolgozószobába, anyag: , ABS élek, ajtólemez MDF, DTD laminált
az elemesbútor korpusza 32 mm vastag, fém fogantyúkkal, színváltozat: lefkas tölgyfa. Franciaágyat /160x200 fekvőfelület/ ágyráccsal,
matrac nélkül szállítjuk. A matrac vásárolható hozzá 160x200 cm méretbe a 192-193. oldalról.

modern elemesbútor, alkalmas nappaliba vagy étkezőbe, anyag: , ABS élek, színváltozat: sonoma tölgyfa. DTD laminált Raktárkészletből azonnal vihetők.
Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni.

108 000 Ft 81 200 Ft

100 500 Ft

45 200 Ft

32 700 Ft
56 100 Ft 98 800 Ft



a komplett szett ára 
ágy + szekrény + 
2 éjjeliszekrény

ROYAL

Komód KS5
57x46x98

Komód K1S
127x46x98

Komód K2D
127x46x98

TV asztal RN
127x46x75

TV asztal RS
127x46x75

Étkezőasztal ST 
meghosszabbítható 

160 x90x82-203

Dohányzóasztal LN
90x60x50

Dohányzóasztal LN2
125x65x50

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak:

Szekrény S1D
57x39x187

Vitrin W2D
127x39x187

Vitrin W1D
57x39x187

akasztósszekrény
S2D polccal
97x49x187

Könyvespolc RW
68x39x187

Ruhászekrény polcokkal S3D
157x60x197

Vitrin WS
87x39x187

Vitrin W4D
87x39x187

Éjjeliszekrény SN
57x40x50

Ágy L1 160x200 
ágyráccsal

171x212x74
Tükör LS

120x7x80

Saška je tiež pán
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elegáns elemesbútor provence-i stílusban, alkalmas nappaliba, étkezőbe és hálószobába, anyag: a bútor kerete  + díszlécek. Színváltozat: fehér északi erdei fenyőfa kombinálva vad DTD laminált
tölgyfával, fém fogantyúkkal. Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni - . Az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Matrac megrendelhető 160x200 cmraktárkészletből azonnal vihetők
méretbe a  192-193. oldalról. Nagy elemválasztékban kapható a Royal konyhabútor a 162. oldalon.

72 800 Ft

249 500 Ft

49 700 Ft 111 700 Ft 50 900 Ft 40 400 Ft 124 900 Ft 62 900 Ft 64 300 Ft

19 900 Ft 84 400 Ft 30 200 Ft

26 400 Ft28 700 Ft
98 900 Ft72 300 Ft43 700 Ft

79 600 Ft80 900 Ft57 300 Ft



Komód 
96,2x48,5x139,5 cm

76718 Komód 
96,2x48,5x86,9 cm

76716 Éjjeliszekrény 
62,6x40x49,3 cm

70301
Ruhásszekrény polcokkal

4D 75354
181,4x60,5x200,6 cm

Ruhásszekrény polcokkal

138,8x60,5x200,6 cm
3D 75353

Könyvespolc
125,4x41,6x119,9 cm

 77813

Komód 
98,8x46,1x91,7 cm

2D 79852

Komoda 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm

tároló kerekekkel,
az ágy alá 90x200 

77805
    99,5x90,4x23,3 cm

Ágy 
108,6x210,8x100 cm

77801 90x200 cm 

Magas vitrín 77828
csak megrendelésre
143,7x41,6x169 cm

Faliszekrény üveges
ajtóval  79862

 98,8x36,6x112,5 cm

TV asztal
102,6x41,6x50,8 cm

 77812 Tükörszekrény polcokkal
75356 (4 polccal)
62,6x40x200,7 cm

Cipősszekrény 
77,8x27,5x127,7 cm

70309

Fogas
102,6x34,3x40 cm

 70308

Dohányzóasztal
135x75x52,5 cm

 79872

Meghosszabbítható étkezőasztal
79850/10

csak megrendelésre
180-228-276x95x76 cm

PC asztal 
130x61,6x73,9 cm

77821

Ágy 
199,1x210,8x110 cm

76703 180x200 cm 

PARIS

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak: 
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A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben.  

Typ 02
1D

90,5x35x113,5
polcos szekrény 

Typ 03
1D1W

90,5x35x113,5
fali vitrin 

Typ 04
2D2S

164x45x80
komód 

Typ 05

200x45x39
TV asztal

Typ 06

110x22,5x39,5
fali polc

Typ 07

110x22x30
fali polc

DAVIS
elegáns elemesbútor, alkalmas nappaliba, anyag: . Színváltozat: sonoma tölgyfa. Az elemes bútor elemeit külön kell megrendelni és raktárkészletből
azonnal vihetők.  A Typ 03 vitrinhez hozzávásárolható világítás (fehér – 2 db/csomag), ára: 

DTD laminált
4 800 Ft.

tölgyfa sonoma

Typ 01 
akasztós szekrény 2D 

1 polccal
90,5x55x203

elegáns elemesbútor provence-i stílusban, alkalmas nappaliba, étkezőbe,
hálószobába, gyerekszobába és előszobába, DTD fóliázott + MDF festett
(díszlécek), színváltozat: fehér, fém fogantyúk. Elemesbútor elemeit külön
kell megrendelni - . A Paris étkezőasztal
79850/10 és magas vitrin 79865 - csak megrendelésre. Szállítási idő 6-8 hét.
Az ágyat ágyrács és matracok nélkül szállítjuk. Az ágyrács és matrac 90x200 cm,
                   160x200 cm, 180x200 cm a  192-193. oldalról rendelhető.

raktárkészletből azonnal vihetők

19 900 Ft

113 300 Ft 80 800 Ft

59 400 Ft

13 700 Ft 8 500 Ft 35 500 Ft

32 900 Ft 37 800 Ft
54 900 Ft

186 600 Ft 147 900 Ft

69 900 Ft
64 600 Ft

100 600 Ft 100 600 Ft

73 700 Ft
38 200 Ft

155 800 Ft

73 700 Ft

22 900 Ft

55 400 Ft

61 500 Ft

73 700 Ft

65 900 Ft

182 200 Ft

183 900 Ft

83 900 Ft
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PROVANCE

Komód K3S
130x43x88 cm

Komód K3SP 
130x43x88 cm

Komód K3D
130x43x88 cm

Komód K4S
130x43x88 cm

Dohányzóasztal ST
70x70x53 cm

Komód K6S 
130x43x68 cm

Polcos
szekrény R2D
130x35x111 cm

Vitrines
szekrény  W2D

130x35x111 cm

Vitrin W1S
50x43x198 cm

Vitrin W2S
90x43x198 cm

Polcos
szekrény S1D 
50x43x198 cm

Ruhásszekrény
polccal S2D 
90x53x198 cm

a méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

ELEMESBÚTOR AZ EGÉSZ LAKÁSBA

Polc R1
90x43x198 cm

Polc R2
90x43x198 cm

Polc R3
90x43x198 cm

Ruhásszekrény fogassal
polcokkal S4D
171x53x198 cm

Ágy L1
ágyráccsal,matrac nélkül

165x205x100 cm

Tükör LS
120x7x80 cm Meghosszabbítható asztal STD

160-203x90x82 cm

Éjjeliszekrény SN
51x43x45 cm

Komplett szett ára
(szekrény + ágy + 2 db

éjjeliszekrény)

88 800 Ft

modern elemesbútor trendi vidéki stílusban eredeti fogantyúkkal, alkalmas nappaliba, étkezőbe vagy hálószobába,
anyag: , színváltozat: erdei fenyő andersen + lefkas tölgyfa. Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni -DTD laminált  raktárkészletből

azonnal vihetők. Az ágyat ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk. Matrac rendelhető 160 x 200-as méretben a 192. és a 193. oldalról.

58 500 Ft 99 400 Ft 63 300 Ft
26 900 Ft

58 300 Ft 40 700 Ft

68 500 Ft 70 900 Ft 49 500 Ft

186 900 Ft

92 200 Ft

82 700 Ft 87 900 Ft 90 200 Ft 79 800 Ft 65 300 Ft

30 500 Ft 94 700 Ft 20 900 Ft

319 900 Ft



HENRI NEW

Typ 10
Ágy 160 , matrac nélkülágyráccsal

171x209,5x93,5cm          

TIFFY

Typ 01 
Tükrösszekrény 3d4s

fiókokkal
159x62x212 cm        

Typ 02
2 ajtós szekrény 2d2s

fiókokkal
99x62x212 cm         

Typ 03
Vitrin 2w2s

fiókokkal
99x39,5x212 cm     

Typ 04 
Vitrin 1w2s

69x39,5x212 cm    

Typ 05
Könyvespolc 2s
69x39,5x212 cm      

Typ 06
Polcos szekrény 1d2s

69x39,5x212 cm              

Typ 07  Komód 2d1s
fiókkal

94x37x90 cm     

Typ 08  Komód 3d1s
fiókkal

139x37x90 cm    

Typ 09
Komód bárral 1d1w1s1b

és fiókkal
   94x37x125 cm        

Typ 11
Éjjeli szekrény 1s

49x37x48 cm          

Typ 12
Dohányzóasztal 110

110x60x50 cm         

Typ 13 Fali polc 1w
130x23,5x40 cm      

Typ 14 TV asztal 2s
130x37x50,5 cm     

Typ 15
étkezőasztal OliviaMeghosszabbítható 

130 - 175x80x75,5 cm 

Typ 16 Polc 90
90x21,5x26,5 cm       

Typ 17 Polc 130
130x21,5x26,5 cm         

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak: 

patinázott vázak
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nappali sor, anyaga: , front: mart DTD laminált MDF extra magasfényű high
gloss, színváltozat: fehér+áttetsző üveg, méret (Sz/Ma/Mé): 230x40x190cm. 
Rendelhető hozzá LED világítás /fehér mintázat/ ára 5 100 Ft.

90 900 Ft

199 000 Ft 110 500 Ft 109 700 Ft 82 700 Ft 63 900 Ft 83 400 Ft

63 300 Ft 61 200 Ft

81 600 Ft

88 800 Ft 27 900 Ft 20 400 Ft

29 600 Ft

48 200 Ft

66 500 Ft

7 900 Ft

9 900 Ft

modern elemesbútor hagyományos stílusban, amely kellemes, otthonos hangulatot teremt. Patinázott váz , stílusos fogantyúk. Alkalmas nappaliba, étkezőbe és hálószobába. Anyag: ,DTD laminált, ABS élek
színváltozat: woodline krémszín. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni - . Az ágyat matrac nélkül szállítjuk. A matrac hozzávásárolható 160x200 cm-es méretben raktárkészletből azonnal vihetőek
a 192. és 193. oldalról. A 2D2S-ez szekrényhez vásárolhatóak polcok, ár:  a csomagban. 15 600/3 db



LIONA                                luxus kivitelezésű elemesbútor elegáns provence-i stílusban, alkalmas nappaliba, étkezőbe és
hálószobába, anyag:  MDF front, fém fogantyúk,DTD laminált, fiókok és ajtók csendes záródásának rendszere,
színváltozat: fehér/szürke. Az elemesbútor elemei - . Az ágyhoz matracraktárkészletből azonnal vihetők
rendelhető 160x200 vagy 180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

megbizható
minőség

fiókok csendes
záródásának rendszere

ajtók csendes
záródásának rendszere

fém fogantyúk

vitrin LM 01
69x47x204

vitrin LM 11
69x47x204

RTV asztal LM 60
140x45x60

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

komód LM 46
196x45x83

tükör LM28
160x4x88

komód LM 47
158x45x104

szekrény LM74 
219x66x215

dohányzóasztal LM 97
110x58x55

komód LM40 
158x83x45

ágy LM18
192x207x87 fekvőfelület 180x200 

ágy LM16
172x207x87 fekvőfelület 160x200 

éjjeliszekrény LM21
55x45x57

vitrin LM 12
118x47x204

Étkezőasztal nyitható
 LM 88 160-197-234x90x77

komód LM45
103x45x85

CINKLA 3 NEW
46x54x82

nappali fal, materiál: anyaga: , kivitel: kőris/amerikai DTD laminált, ABS élek
tölgy, (SzéxMéxMa): 370x51x199 cm.                                 

ARS
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nappali fal LED világítással (fehér színárnyalat), anyaga: ,DTD laminált
színváltozat: sonoma tölgy/láva barna szuper matt, mérete: (SzéxMéxMa): 300x40x200 cm

BURGAS

újdonság

143 300 Ft 199 900 Ft

104 900 Ft

104 900 Ft
42 500 Ft

85 900 Ft

62 700 Ft

163 500 Ft

299 900 Ft

106 200 Ft

114 700 Ft 141 200 Ft

156 900 Ft

42 900 Ft

179 400 Ft

137 900 Ft

116 800 Ft 9 450 Ft



FIDO
polc készlet 2 darabos,anyaga: MDF, változat fehér/narancs,

méret: (SzéxMéxMa): 26x10x26 cm,  20x10x20 cm. 1- 2-

EMA
polc készlet 4 darabos, anyaga:
MDF, változat: fehér,
méret: (SzéxMéxMa): 39,5x9x39,5 cm,1- 

34,5x9x34,5 cm, 29,5x9x29,5 cm, 24,5x9x24,5 cm.2- 3- 4-  

2

3
1

4

2

1

a 2 polcos készlet ára a 4 polcos készlet ára

polc készlet 4 darabos,
anyaga: MDF,
változat: fehér, 
méret: (SzéxMéxMa): 

41x20x41 cm, 4- 
36x20x36cm, 3- 
31x20x31 cm, 2- 
26x20x26 cm.1- 

AMOS
polc készlet 3 darabos, anyaga: MDF, változat: fehér, fekete vagy
fehér-színes, mérete: (SzéxMéxMa): - 44x10x24 cm, - 36x10x16 cm, 3 2

- 40x10x20 cm. A fehér és fekete változat: .1 9 500 Ft

 

8 800 Ft-tól

a 4 polcos készlet ára

a 3 polcos készlet ára
fehér - színes

TRIX
polc készlet 3 darabos, anyaga:
MDF, változat: fehér vagy fekete

 mérete: (SzéxMéxMa):
42,5x10x21,5 cm,2- 
17,5x10x17,5 cm.1- 

KVADRO NEW
polc készlet, anyaga: MDF,
változat fehér vagy fekete,

mérete: (SzéxMéxMa): 
25,4x8,7x25,4 cm,3- 

 20,3x8,4x20,3 cm,2-
15,3x8,4x15,3 cm.1- 

polc készlet 2 darabos, anyaga:
MDF, változat: fehér, fekete 
vagy zöld, méret: (SzéxMéxMa):
77x10x27,5 cm.

2

1

fehér

fekete

fekete

fehér - színes (sárga, kék, rózsaszín)

4

1

3

fehér

fehér

fekete

fehér

1 2

1

1

2

modern fali polcok

a 3 polcos készlet ára

a 3 polcos készlet ára
fehér, fekete

a 2 polcos készlet 
ára

2

3

3

3

4

2
1

 3 900 Ft - tól
1. 
2. 
3.
4. 

4 900 Ft
6 500 Ft
8 100 Ft

10 200 Ft

30x25x5 cm
60x25x5 cm
80x25x5 cm 

120x25x5 cm

3 900 Ft
6 100 Ft
7 300 Ft
9 300 Ft

fekete
fehér/fényes  trufel tölgy

fehér/fényes
fekete/fényes

trufel tölgyGANA
polcok, falba süllyesztett szerelvénnyel,
anyaga: MDF, a polc 5 cm vastag
változat: fehér/fényes,
fekete/fényes vagy trufel tölgy. A 30 cm 
trufel tölgy, csak a készlet erejéig.

(SzéxMéxMa):

fényesfényesfényes

fehér zöld
fekete

FRI NEW

DIDO

trufel tölgy

DESIO TYP 1 DESIO TYP 2 AZURI

újdonság

modern polc, anyaga: fa + fém 
színváltozat: természetes fa + fekete. 
Mérete ( ): 50x10x50 cm. Szé/Mé/Ma

modern polc, anyaga: fa + fém 
színváltozat: természetes fa + fekete. 

Mérete ( ):  50x10x42,5 cm. Szé/Mé/Ma

 3 darab modern polc, anyaga: fa + fém 
színváltozat: természetes fa + fekete.  Mérete ( ): Szé/Mé/Ma

26x12,5x40 cm, 23x12x35 cm, 20x11,5x30 cm. 

Acheron 3 Borgir 2 Freddy 3

Freddy 2

Freddy 1

FREDDY
polcok – 2, 3 vagy 4 polcokkal, anyag: fém (króm) + világos edzett
üveg (5 mm), méretek (Szé/Mé/Ma): 2-polcos: 39x39x47 cm,
3-polcos: 39x39x77,5 cm, 4-polcos: 39x39x108 cm.

BORGIR
polc – 4 polcal; anyaga: fém (króm)
+ fekete edzett üveg; mérete (SzéxMéxMa):
38x28x98 cm.

ACHERON
gurulópolcok – anyag: fém (króm) 
+ fekete fém, nylon kerekek,
méretek (SzéxMéxMa):
40x38,5x102,5cm. Modellek csak a készlet erejéig.

a 3 polc ára
6 400 Ft 6 200 Ft 10 200 Ft

7 500 Ft
4 500 Ft

5 400 Ft 14 600 Ft

25 300 Ft

14 200 Ft 11 700 Ft 15 700 Ft

11 900 Ft

8 700 Ft

7 800 Ft

11 600 Ft
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NOKO-SINGA

A méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

univerzális bútor, alkalmas gyerekszobába, irodába, öltözőbe és nappaliba, anyag: , kivitel: DTD laminált sonoma tölgyfa vagy fehér. 
A bútor elemei mindkét színváltozatban raktárkészletből azonnal vihetők.

komód NOKO-SINGA 14
50 x82x29

25 600 Ft 20 900 Ft 31 300 Ft

komód NOKO-SINGA 33
60 x82x29

41 800 Ft

PC asztal NOKO-SINGA 21
110 x73x52

komód NOKO-SINGA 34
90 x82x29

szekrény NOKO-SINGA 84
123 x184x53

komód NOKO-SINGA 35
110 x82x29

8 200 Ft

polc SINGA 10
110x23x10

27 900 Ft

TV asztal NOKO-SINGA 12
110 x40x41

20 900 Ft

faliszekrény NOKO-SINGA 82N
82 x43x53

faliszekrény NOKO-SINGA 83N
123 x43x53

könyvespolc 
NOKO-SINGA 70

50 x181x29

27 900 Ft

könyvespolc
NOKO-SINGA 71

50 x181x29

79 900 Ft47 600 Ft

szekrény NOKO-SINGA 80
82 x184x53

szekrény NOKO-SINGA 81
82 x184x53

57 900 Ft

szekrény NOKO-SINGA 82
123 x184x53

82 300 Ft

minőségi
Szlovák
termék
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TOP
ÁR!

TOP
ÁR!

31 300 Ft

31 300 Ft

31 300 Ft



Ágy 2S/90 ágyráccsal
ágyneműtartóval
207x95x71,5 cm

Nyitott polc 1D1S
56x36x210,5 cm

Polc 2D1S
56x36x210,5 cm

Akasztós szekrény 2D2S
polccal és fiókokkal

86x59x210,5 cm

Kombinált sarok szekrény 2D
100,5x100,5x210,5 cm

Konténer 3S
46x36,5x57,5 cm

Polc 100
100x21,5x20 cm

DIAZ

PC asztal
104x60x75,5 cm

modern elemesbútor gyerekszobába,
ifjuságiszobába, anyaga:

, színváltozat: 
madura tölgy/wellington, az ágyat 
ágyráccsal, matrac nélkül szállítjuk

Vásárolható hozzá matrac
90x200 méretben a 192. 193. oldalról. 

Az elemesbútor elemeit külön kell
megrendelni, 

 DTD
laminált

raktárkészletről 
azonnal vihető.

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:
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MATEL

Ágy tárolóval B7
96x204x76 cm

Akasztós szekrény
polccal B1

90x58x200 cm

Kombinált 
szekrény B2

80x35x180 cm

Komód B4
80x35x135 cm

Komód B3
110x37x85 cm

Komód B5
110x35x85 cm

Polc B6
100x22x60 cm

PC asztal B8
120x58x100 cm

Polc B9
44x25x108 cm

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

újdonság

modern elemes bútor, alkalmas gyerek és ifjúsági 
szobába, anyag: , ABS élek, színváltozat: 
fehér/ szürke grafit/ enigma/ sárga. Az ágyat 
ágyneműtartóval, ágyrács és matrac nélkül szállítjuk, 
az ágy mérete: 90x200 cm. Matrac és ágyrács 
rendelhető 160x200 as méretben a 192 és 193 oldali 
kínálatunkból. Az elemeket külön kell megrendelni, 

 DTD laminált

raktáron - raktárkészletről azonnal vihető.

19 500 Ft

76 200 Ft

75 900 Ft 59 600 Ft

70 900 Ft

40 600 Ft

36 900 Ft

18 500 Ft

39 200 Ft

85 700 Ft

56 600 Ft 67 300 Ft 97 900 Ft 99 300 Ft 12 800 Ft

30 200 Ft 30 500 Ft



TOPTY

Typ 02
Vitrin 2D1W1S/80

80x33x145 cm

Typ 03
Vitrin 1D1W1S
40x33x183 cm

Typ 04
Könyvespolc
1d1s fiókkal

40x33x183 cm

Typ 05
Szekrény 2d1s
40x33x183 cm

Typ 06
Magas nyitott

polcos szekrény 80
80x33x183 cm

Typ 07 Komód 3d2s
120x33x85 cm

Typ 08 Komód 2d5s
120x33x85 cm

Typ 09 PC asztal 1d1s
120x55x77 cm

Typ 10
Cipősszekrény 3k

80x27x121 cm

Typ 11  Cipősszekrény 2k
80x27x85 cm

Typ 12  Komód 1d4s
80x33x85 cm

Typ 13 Komód 2d
80x33x85 cm

Typ 14 Komód 2d1s
80x33x85 cm

Typ 17 Fogas
80x23x100 cm

Typ 18  Dohányzóasztal 115
115x55x48 cm

Typ 15 RTV asztal 2d
120x42x46 cm

Typ 16 Alacsony nyitott
polcos szekrény 80

80x33x85 cm

Typ 01
2 ajtós szekrény

2d1s fiókkal
80x57x183 cm

Méretek ebben a sorrendben vannak (Szé/Mé/Ma) cm:

gyerek szett ára 
4+1 
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MASIMO                                                   alkalmas gyerek és ifjúsági szobába, anyag: , színkivitel antracit/ fehér/ sárga. Méretek: (Szé/Mé/Ma):  könyvespolc DTD laminált
80x33x173 cm, PC asztal 100x50x75,5 cm , polc 100x50 cm, szekrény 70x50x190 cm. Komód rendelhető az alábbi méretben: (Szé/Mé/Ma): 120x40,5x84 cm.
Ár: 45 400 Ft.

SIGRID

összeállítás
Komód

újdonság

modern elemesbútor, alkalmas dolgozószobába, irodába, nappaliba vagy előszobába, , DTD laminált
színváltozat: fehér + sonoma tölgyfa. A bútor elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből azonnal vihetők.

praktikus gyerekkészlet 1 + 4, anyag: hajlított nyírfafa,
kivitel: asztal - természetes fa, székek - több szín, mérete
(Szé/Mé/Ma): asztal: 60x60x45 cm, szék: 26x26x30 cm.
Ülésmagasság: 30 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig. 

46 900 Ft

36 900 Ft

28 700 Ft 24 900 Ft 28 700 Ft 23 600 Ft
36 900 Ft 40 900 Ft 25 900 Ft

15 500 Ft

28 400 Ft

20 900 Ft 31 300 Ft 17 900 Ft 22 900 Ft 22 700 Ft 12 300 Ft

12 900 Ft

28 600 Ft

45 400 Ft127 900 Ft



74 400 Ft

L 1 - ruhásszekrény

polcokkal 
80x52x188 cm

96 400 Ft

44 400 Ft

L 10 - PC asztal

120x55x87 cm

18 500 Ft

63 900 Ft

L 7 - kombinált

szekrény
80x40x188 cm

Raktárkészletből azonnal vihető: színváltozat: kőrisfa/lila, kőrisfa/zöld

m
ér

et
ek

 e
b

b
en

 a
 s

o
rr

en
d

b
en

 v
an

n
ak

 S
zé

/M
é/

M
a 

cm

L 2
polcos szekrény
45x52x188 cm

35 200 Ft

L 3
vitrin

35x40x188 cm

L 14
ruhás sarokszekrény

polccal
71x71x188 cm

L 5
szekrény

80x40x144 cm

26 200 Ft

L 15
könyvespolc

35x38x154,5 cm

L 12
éjjeliszekrény
45x35x51 cm

150 300 Ft

L 16
Duplaágy pótággyal
86x203,5x55,5 cm. Az ár tartalmazza
2x ágyrácsot, 2x matracot, és ágyneműtartót.

20 900 Ft

L 4
szekrény

45x40x144 cm

47 200 Ft

L 6
komód

80x40x99,5 cm

L 11 
sarok PC asztal

 96,5x96,5x78 cm

Az elemek következő színváltozatokba: kőrisfa/lila vagy kőrisfa/zöld – megrendelésre 6-8 hét.:

elemesbútor, alkalmas gyerek-ifjúsági szobába,anyag:
, színváltozat: kőrisfa/lila vagy kőrisfa/zöld,

, az ágyat habszivacs matraccal, ágyráccsal és
ágyneműtartóval szállítjuk, mérete 80x190 cm,
duplaágy pótággyal – habszivacs matraccal, ágyráccsal
és ágyneműartóval szállítjuk, felső ágy mérete 
80x200 cm, pótágy: 80x195 cm.

DTD laminált
ABS élek

15 900 Ft

L 13 -  ágy

84x198,5x61,5 cm
ágykeret ágyráccsal, matraccal

ágyneműtartóval

EGO

L 9 - polc

96,2x22x40 cmL 8 kombinált polc 

110x22x65 cm

 kőrisfa/lila

 kőrisfa/zöld

129 500 Ft

FANY

kombinált multifunkciós ágy, anyag: 
, kivitel: san remo, mérete 

(Szé/Ma/Mé): 216x110x116 cm. Az ágy 
része: kihúzható PC asztal, lépcső, szekrény 
polccal és ágyráccsal. Az ágyhoz vásárolható 
matrac (90x200) a 184-185. oldalról.

DTD 
laminált
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16 900 Ft 46 900 Ft 22 300 Ft

79 100 Ft 68 200 Ft 37 100 Ft
50 100 Ft

103 000 Ft

159 900 Ft

27 500 Ft

47 200 Ft
50 100 Ft 58 700 Ft

62 300 Ft

33 900 Ft
35 800 Ft 42 900 Ft

45 700 Ft

51 900 Ft
55 300 Ft



Méretek ebben a sorrendben vannak (Szé/Mé/Ma) cm:

Szekrény 2D-2S
typ 20

84x58,2x190,5cm

Szekrény1D3S
typ 10

56x40,2x190,5cm

Könyvespolc 3S
typ 11

56x40,2x190,5 cm

Sarokszekrény 2D
typ 21

96x96x190,5 cm

Komód 3D-1S
typ 31

84x40,2x130,7 cm

Komód 3S
typ 32

84x40,2x130,7 cm

Komód 4D-2S
typ 33

84x40,2x116,3 cm

Komód 1D-3S
typ 35

56x40,2x116,3 cm

Komód 1D-5S
typ 41

118,7x40,2x76,5 cm

Komód 2D-6S
typ 42

118,7x40,2x76,5 cm

Komód 5S
typ 43

84x40,2x76,5 cm

Komód 1S
typ 44

84x40x76,5 cm

Polc 3D
typ 60

118,7x25,2x83,2 cm

Polc 84
typ 62

84x25x21,6 cm

Polc 118
typ 61

118x25x21,6 cm

PC asztal 3S
typ 80

118,7x60x76,5 cm

Éjjeliszekrény 
1S typ 95

49,1x40,2x37,6 cm

ANGEL

Ágy 90x200 
ágyneműtartóval

typ 90
95,8x206,1x80,5 cm
bez matraca a roštu

Szekrény 3D
typ 22

220,1x60x207,5 cm

Ágy typ 92
160x200

166,4x218x91,5 cm

Ágy typ 93
180x200

186,4x218x91,5 cm

Ágyneműtartó typ 96 
typ 92 typ 93 ágy alá

66,1x199,9x23 cm
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komplett szett ára
(szekrény 3D, ágy 160x200,

2 éjjeliszekrény)

112 500 Ft

elemesbútor, alkalmas gyerek- és ifjúságiszobába, anyag:  színváltozat: fehér craft. A 200x90 cm, 200x160 cm, és 200x180 cm-es ágyat, matrac és ágyrács nélkül van szállítva.  DTD laminált,
A 200x90-es ágynál a fiók ágyneműtartónak szolgál, vagy a matrac (80x190 cm) behelyezése után pótágyként is használható. A 200x160 és a 200x180 cm-es ágyak nem ágyneműtartósak. 
Vásárolható hozzá ágyrács és matrac a 192-193. oldalról. Elemesbútor elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből azonnal vihetők.

68 400 Ft 60 500 Ft 126 200 Ft

60 800 Ft 57 300 Ft 59 900 Ft 48 500 Ft

65 900 Ft

68 300 Ft 53 900 Ft 38 100 Ft 33 700 Ft

9 900 Ft 12 800 Ft

69 200 Ft

18 900 Ft

178 600 Ft

94 900 Ft

99 600 Ft

31 900 Ft

85 100 Ft

311 300 Ft



EMIO

Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

Éjjeliszekrény Typ 05
45x40x38 cm

dub sonoma/biela

Fali szekrény Typ 07
204x25x39 cm

Ágy Typ 04
fekvőfelület
 90 x 200 cm

ágyrács és matrac nélkül
204x96x64 cm

PC asztal Typ 06
104x50x76 cm

Szekrény 3 ajtóval  Typ 01
akasztós szekrény, polcokkal

135x55x190 cm

Könyvespolc Typ 08
59x25x175 cm

Szekrény 2 ajtóval Typ 02
akasztós szekrény, polcokkal

90x55x190 cm

sonoma tölgy/fehér

Elemesbútor, alkalmas gyerek- és tanulószobába, anyag:
DTD laminált, színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér és sonoma
tölgyfa/zöld. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni.
Minden színváltozat - . Az raktárkészletből azonnal vihető
ágyhoz vásárolható ágyrács és matrac 90x200 cm méretben
a katalógus 192. és 193. oldaláról.

134 GYEREKSZOBABÚTOR

BEVERLY
modern elemes bútor, alkalmas gyerek és ifjúsági szobába, anyag: , ABS élek, színváltozat: DTD laminált
andersen fenyő/ szürke grafit, díszléc MDF szürke grafit színben egyben fogantyúként is szolgál.Az ágyat 
ágyneműtartóval, ágyrács és matrac nélkül szállítjuk, az ágy mérete: 90x200 cm. Matrac és ágyrács rendelhető 
160x200 as méretben a 192 és 193 oldali kínálatunkból. Az elemeket külön kell megrendelni, raktáron - 
raktárkészletről azonnal vihető.

PC asztal
138x60x75 cm

Ágy ágyneműtartóval
205x94x59 cm, rozmer lôžka 90x200 cm

 Komód 80  
  80x41x101 cm

Akasztós sarok szekrény
polccal  

  93x93x194 cm

Akasztós szekrény
2D fiókkal  

  80x54x194 cm

Polcos szekrtény
fiókokkal 

55x41x194 cm

Könyvespolc 
55x41x194 cm

Polc
  138x25,5x39,2 cm

újdonság
Méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa) cm:

14 900 Ft

27 900 Ft

33 900 Ft

129 900 Ft 20 900 Ft 68 500 Ft

56 600 Ft

18 200 Ft

97 600 Ft 76 700 Ft 56 900 Ft 50 300 Ft

40 900 Ft 72 400 Ft 45 700 Ft



a szett alkalmas gyerek- és ifjúsági szobák berendezéséhez, anyag: , színváltozat: fehér/taupe 
szürkésbarna. Az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Az ágyhoz javasoljuk hozzávásárolni a 7861 fémrácsot 
fix keretben 90x200-asméretben kínálatunkból, a 192. és 193. oldalról. Méret Szé/Mé/Ma: rátét az ágy fölé: 
304x53,5x203 cm, a 90x200-as ágy: 94x203,4x42,3 cm, ágyneműtartó: 189,4x93x21,9 cm. Az ágyhoz 
hozzávásárolható ágyneműtartó, amely szolgálhat tárolóhelyként vagy - ha helyez bele matracot, akkor - ágyként 
is, vendég számára. . Az ágyneműtartó belső mérete: Szé/Mé/Ma: 195x90x13 cm.

DTD fóliázott

Raktárkészletről azonnal elvihető

TIDY

ágy feletti felső szekrény
304x53,5x203 cm

143 200 Ft ágy 90x200
94x203,4x42,3 cm

32 500 Ft

ágyneműtartó
189,4 x21,9 cmx93 29 900 Ft

199 900 Ft
kedvezményes szett ár

(felső szekrény + 
ágy + ágyneműtartó)
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184 700 Ft

novinka

fehér/szürke

 sonoma tölgy/fehér

SUN
kombinált, többfunkciós ágy, anyaga: , színváltozat: sonoma tölgy/fehér vagy
fehér/szürke, mérete: (Szé/Mé/Ma): 204x95-112x160 cm. Szett tartalma: PC asztal, lépcső, polc, akasztós 
szekrény polcokkal, ágyrács. Vásárolható hozzá matrac 90x200 cm méretben 192. és 193. oldalról.

DTD laminált

újdonság

LUIS
elemesbútor alkalmas gyere,-ifjúsági szobába, a kombinált, 
többfunkciós ágyhoz számítógépasztal, lépcső polcos szekrény, 
ágyrács tartozik. Vásárolható hozzá matrac 90x200 cm méretben 
maximum magasság 14 cm, a 192. és a 193. oldalról.  Anyaga: 

 ABS élek, színváltozat:  jantár tölgy/matt fehér. DTD laminált,
Az  elemeket külön kell megrendelni - mindegyik raktárkészletről 
azonnal vihető.

kombinált ágy 
ágyráccsal

204,4x121,8x186,7 cm
ágy mérete 90x200 cm

51 900 Ft 67 900 Ft

187 800 Ft

35 600 Ft 49 600 Ft

  akasztós szekrény
2 polccal  

80x54x186,7 cm

 polcos szekrény
55,8x42x186,7 cm

Komód 138
137,4x42x94 cm

Komód 92 
91,6x42x94 cm

27 400 Ft

dohányzóasztal 
65,4x53,2x42,5 cm

34 300 Ft

 RTV asztal polccal 

124,4x21,6x24 cm (polc)
124,4x42x42,5 cm (RTV)

újdonság
A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak
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PC ASZTALOK

14 700 Ft

JOFRY
számítógépasztal kihúzható

billentyűzet tartóval,
anyag: fém + MDF,

változat: fekete
+ezüst, méret
(Szé/Mé/Ma):

60x53,50x75 cm.

EVALD
hordozható és összecsukható notebook

asztal, a felső lap 3 pozícióban
állítható, a magasság allítható,

anyag: MDF + fém,
változat: fehér, fekete,

méret (Szé/Mé/Ma):
60x35x20 cm.

7 800 Ft

modern elemesbútor, alkalmas gyerek- és ifjúsági szobába, a szekrénysor összeállítható saját elképzelés
szerint, anyag: , színváltozat: fehér + tetszőlegesen választható fogantyúk piros,DTD laminált, ABS élek
zöld, narancssárga színekben. A fogantyú ára /db. Rendelhető hozzá matrica szett a következő1 300 Ft
motívumokkal: forma-1, futball, bagoly és tengerész. Egy szett ára: . Az ágyat ágyrács és matrac24 800 Ft
nélkül szállítjuk. Rendelhető hozzá matrac és ágyrács a katalógus 184-185. oldaláról. Elemesbútor
elemeit külön lehet megrendelni, minden eleme -raktárkészletről azonnal elvihető. A typ 4 és a 
Typ 10 elemek csak a készlet erejéig.

SVEND

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

41 400 Ft

35 800 Ft
43 700 Ft 29 500 Ft

65 200 Ft58 900 Ft55 400 Ft

39 800 Ft

16 800 Ft
19 200 Ft

Typ 9
fali polc 

110x23x50 cm

Typ 22
éjjeliszekrény

55x44x51 cm

Typ 8
PC asztal 

110x50x76 cm

Typ 10
kombinált szekrény

 80 2D 
80x40x193 cm

Typ 6
akasztós szekrény 2D 

polcokkal 
80x50x193 cm

Typ 36
ágy 90/200 ágyrács és matrac nélkül 

94x205x70 cm

Typ 4
komód 4D 
90x40x94 cm

Typ 2
komód 4S 

80x40x93 cm

Typ 3
komód 2S2D 
80x40x104 cm

Typ 5
kombinált szekrény

80 3S1D
80x40x160 cm

TYP 1 - tengerész TYP 2 - futball TYP 3 - forma-1 TYP 4 - bagoly

külömböző dekorációs minták

Fogantyúk ára 1 300 Ft/db

136 GYEREKSZOBABÚTOR/PC ASZTALOK
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8 600 Ft

LYON
laptop asztal, állítható 

magasság,MDF bükkfa + ezüst  
színű fém,(Szé/Mé/Ma): 

53,5x41x46,5/75 cm.

8 300 Ft

NOVA
laptop asztal kerekeken 

(2 kerék fékezhető),állítható 
magasság, MDF fekete + ezüst 

színű fém,(Szé/Mé/Ma): 
65x42,5x47/67 cm.



sivá/biela

Vitrin 2D1W1S/80
83x34x144cm

PC asztal 1S fiókkal
120x54x77 cm

Komód 3D2S
123x34x85 cm

Komód 2D1S
83x34x85 cm

Könyvespolc 1S
50x34x195 cm

Vitrin 1D1W1S
50x34x195 cm

Könyvespolc
2D1S

50x34x195 cm

Akasztós szekrény 4D
polcokkal

83x55x195 cm

A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm:

TEYO

Fali szekrény 1D
120x23x55 cm

Komód 1D1S
83x34x42 cm

TV asztal 2D1S
123x38x42 cm

Ágy 1S/90 ágyneműtartóval
95,5x203x60 cm

a legolcsóbb

    modell

Ruhásszekrény S82
91x58x201

Kombinált
sarokszekrény 89

97x97x197

Vitrin 81
52x41x197

Polcos szekrény  R82
90x41x197

Komód 43
135x41x120

Komód 40
90x41x120

Komód 34
80x41x95

PC asztal 21
110x60x75

Ágy 09
95x210x77

Éjjeliszekrény 02
50x41x37

Ágyneműtartó
144x43x21

Polc 01
140x25x26

A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm:

LOBETE

137GYEREKSZOBABÚTOR

Minden eleme raktáron:
sonoma tölgy vagy fehér / sonoma tölgy.

új színváltozat

fehér/sonoma tölgy

Fali szekrény 120
120x23x45,5 cm

Dohányzóasztal 120
120x59x55 cm
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32 800 Ft

35 200 Ft

14 100 Ft

10 200 Ft

22 900 Ft 27 600 Ft 27 600 Ft 41 300 Ft

41 900 Ft

14 900 Ft 22 400 Ft21 800 Ft 19 600 Ft

14 700 Ft

26 100 Ft12 300 Ft

52 900 Ft

23 500 Ft

40 900 Ft

54 900 Ft

59 700 Ft72 500 Ft

70 900 Ft39 300 Ft109 200 Ft77 600 Ft

modern elemesbútor, alkalmas gyerek- és tanulószobákba, anyag:
, színváltozat : tölgyfa sonoma vagy fehér/sonoma tölgy,DTD laminált

az ágyat ágyneműtartóval, de ágyrács és matrac nélkül szállítjuk.
Rendelhető hozzá ágyrács és matrac 90x200 cm méretben a katalógus
192. és 193. oldaláról. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni,
minden eleme raktárkészletből azonnal vihető.

modern elemesbútor, alkalmas gyerek- és tanulószobába, anyag: DTD fóliázott, változat: szürke/fehér/lila. Az ágy matrac
és ágyrács nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá matrac és fix keretes ágyrács - Monna (90x200 cm) a katalógus 192. és 193.
oldaláról. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből azonnal vihetők.



ORESTES

Komód 3S Konténer 3SÁgy 90 Pc asztal 110
Akasztós szekrény 

polcokkal  2D

Polc 80Polc 110

Fali szekrény 110
80x40x81 cm 40x40x58,5 cm

95x205,5x81 cm
ágyrács és matrac nélkül, ágyneműtartóval

108x55x74 cm 90x57,5x217,5 cm

108x25x10 cm 80x25x10 cm

108x23,5x33,5 cm

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak
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BAKI NEW
többfunkciós könyvespőolc alkalmas könyvtárba, színváltozat: fehér anyaga:
DTD, 3 méretben kapható, a méretek ebben a sorrendben vannak SzéxMéxMa.

BAKI NEW TYP 1 -  43x20x143,5 cm
BAKI NEW TYP 2 - 43x20x115 cm 

BAKI NEW TYP 1 BAKI NEW TYP 2 BAKI NEW TYP 3

ERDEM NEW

modern többcélú polc, kivitel: fenyőfa + fehér,
anyaga: DTD. Három méretben kapható 
Szé/Mé/Ma.TYP1, TYP 2 raktáron 2019.09.16.-tól.

ERDEM NEW TYP 1 - 60x24x108 cm
ERDEM NEW TYP 2 - 60x24x145 cm
ERDEM NEW TYP 3 - 60x24x180 cm

ERDEM NEW TYP 1 ERDEM NEW TYP 2 ERDEM NEW TYP 3

HARUN
modern, többcélú polc, színváltozat: 
fehér és szürke, mérete SzéxMéxMa: 
60x33x86 cm,anyag: MDF + bambusz 

konstrukció 

modern, többcélú polc, színváltozat: szürke, 
fehér és zöld, mérete SzéxMéxMa: 

120x30x102 cm, anyag: MDF + bambusz 
konstrukció. 

JENSEN

BAKI NEW TYP 3 -  43x20x86,5 cm

elemesbútor, alkalmas gyerekszobába vagy tanulószobába,anyaga:  , szín: san remo tölgyfa. DTD laminált, ABS élek
Az ágy ágyneműtartós. Rétegelt lemezzel, matrac nélkül szállítjuk.Lehetséges hozzávásárolni matracot 90x200-as 
méretben kínálatunkból, a 192. és 193. oldalról. Az elemesbútor elemeitkülön kell megrendelni - raktárkészletből 
azonnal vihetők. Lehetséges kombinálni az Orestes előszobabútorral a 229. oldalról.

JUVEN
praktikus 5 polcos fém 
állvány,kivitel: króm,

(Szé/Mé/Ma): 
90x45x180 cm.

Teherbírás 40 kg.

12 300 Ft

36 900 Ft
61 900 Ft

22 300 Ft 24 700 Ft

67 900 Ft

7 400 Ft8 600 Ft

13 300 Ft

20 900 Ft

13 200 Ft

16 500 Ft

20 400 Ft

9 600 Ft
9 200 Ft 7 200 Ft

30 600 Ft

31 900 Ft



ASTA
modern könyvespolc 3 színváltozatban: fehér/sonoma tölgyfa, fehér/fehér vagy fehér/fekete. A polcot jól lehet illeszteni sarokba is,
anyaga:  22 mm, mérete (Szé/Ma/Mé): 74-130x29x187,5 cm.DTD laminált

3 db kombinációja fehér/tölgyfa sonoma

fehér/sonoma tölgy fehér/fehér

fehér/fehérfehér/fekete

minőségi
szlovák
termék

Többfunkciós könyvespolc, sonoma tölgyfa vagy fehér, vastagság 16 mm, kivitel: , mérete (Szé/Mé/Ma): 139x33x144 cm. Ajálnjuk kombinálni a TOFI-LEXO tároló dobozokkal.DTD lamináltSARAH

sonoma tölgy

fehér

NORAH

sonoma tölgy

fehér

tároló doboz, kivitel: fekete vagy fehér textilbőr, mérete (Szé/Mé/Ma): 32x30x32 cm,
kombinálható TOFI new polcrendszerrel, SARAH és NORAH könyvespolcokkal

fehér

TOFI-LEXO

minőségi
szlovák
termék

modern polcok, jól illeszkednek a térbe

SALVI
modern többfunkciós könyvespolc,(Szé/Mé/Ma): 156x39,2x160 cm,
kivitel: , fehér vagy sonoma tölgyfa/fehérDTD laminált

fehér

POLCOK 139

sonoma tölgy/fehér

minőségi
szlovák
termék

DEKATO
praktikus könyvespolc 5 polccal, anyaga: DTD, színváltozat:
fehér vagy fekete. Mérete (Szé/Mé/Ma): 54x38x186 cm.

újdonság

fekete

minőségi
szlovák
termék

17 600 Ft

41 800 Ft

42 400 Ft

4 500 Ft

31 900 Ft

50 600 Ft



KLOE I
75-140x33x187 cm

fehér

tölgyfafekete

47 500 Ft

32 800 Ft

ALIS

CLETO

modern polcok, jól illeszkednek a térbe

modern többfunkciós polcrendszer, anyag:
 ,kivitel: sonoma tölgyfa, wenge

vagy fehér. Méretek ebben a sorrendben
vannak (Szé/Ma/Mé). A hátsó oldal élfóliázott
így a polc akár térbe is beilleszthető.

DTD laminált

57 600 Ft

KLOE II
75-140x24x140 cm

KLOE III
75-140x24x85 cm

42 900 Ft

28 800 Ft

fekete 

fekete 

sonoma tölgyfa

32 600 Ft

ADEN
modern többfunkciós könyvespolc, anyag: , kivitel:
sonoma tölgyfa, fekete vagy fehér, polc függőleges helyzetben
(Szé/Ma/Mé): 68,5x161,3x25 cm; polc vízszintes helyzetben
(Szé/Ma/Mé): 156,3x73,4x25 cm. A hátsó oldal élfóliázott így
a polc akár térbe is beilleszthető.

DTD laminált

sonoma tölgyfa

polc függőleges helyzetben
polc vízszintes helyzetben

sonoma tölgyfa wenge

KLOE szétszedhető

wengefehérKLOE III KLOE III KLOE III KLOE IKLOE I

fehérfehér

sonoma tölgyfa

KLOE IIKLOE II

wenge

biela

amerikai cseresnyefa

POLCOK140

fehér

többfunkciós könyvespolc, fekete, fehér, tölgyfa vagy amerikai 
cseresznyefa + króm, a keret 36 mm vastag, (Szé/Ma/Mé): 
110x191x29 cm. A hátsó oldal élfóliázott így a polc akár térbe is 
beilleszthető.

tö b bf u n kc i ó s  s a ro k  
könyvespolc, kivitel: 
fehér, a keret 36 mm 
vastag, (Szé/Mé/Ma): 
39x39x186,4 cm. A hátsó 
oldal élfóliázott így a polc 
a k á r  t é r b e  i s  
b e i l l e s z t h e t ő .



Tofi new 1
41x29x48 cm

Tofi new 2
76x29x83 cm

Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new 4
111x29x83 cm

Tofi new 5
111x29x118 cm

35 mm vastag keret35 mm vastag keret35 mm vastag keret

A méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm:

Tofi new 6
146x29x153 cm

Tofi new box: 

33x28,5x33 cm.
fehér

Tofi new ajtó: 
32,8x9x32,8 cm.

fehér TOFI-LEXO

BENITO

fekete

modern többfunkciós
könyvespolc, a keret

34 mm vastag, kivitel:
amerikai cseresznyefa

vagy fehér,
(Szé/Mé/Ma):

89x29x179,8 cm. A
hátsó oldal élfóliázva

így a polc akár térbe is
jól illeszthető.

modern többfunkciós
könyvespolc, a keret

34 mm vastag, kivitel:
amerikai cseresznyefa

vagy fehér.(Szé/Mé/Ma):
90x30,5x162,6 cm.

A hátsó oldal élfóliázva
a polc akár térbe is jól

illeszthető. Cseresznyefa
színben csak a készlet

erejéi

ODYN

ENZO

többfunkciós könyvespolc, fekete, fehér, tölgyfa vagy amerikai
cseresznyefa + króm, a keret 36 mm vastag, (Szé/Mé/Ma): 110x29x97 cm.
A hátsó oldal élfóliázva így a polc akár térbe is jól illeszthető.
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TOFI NEW
- rendszer

modern polcok, jól illeszkednek a térbe

többfunkciós polcrendszer, tetszés szerint összerakható, vásárolhatók hozzá fiókok
(dobozok) vagy ajtók, kivitel: fekete, fehér, zöld, sárga vagy piros, keret 35 mm vastag.
A hátsó oldal élfóliázva így a polcrendszer akár térbe is jól illeszthető. A fekete tároló
dobozok csak a készlet erejéig.

fehér
Az ajtók 4 színváltozatban
rendelhetők, alkalmasak

minden TOFI típusú
könyvespolchoz.

POLCOK 141

Tofi new 6
146x29x153 cm111x29x83 cm

Tofi new 4 Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new RTV asztal
150x39x51 cm

amerikai cseresznyefa

fehér

fekete

kombinálható a TOFI NEW, a SARAH és a NORAH rendszerrel a 139. oldalról.
tároló doboz, anyag: fekete vagy fehér textilbőr,mérete Szé/Mé/Ma: 32x30x32 cm,

26 300 Ft

5 700 Ft

37 700 Ft

30 700 Ft

6 800 Ft

1 400 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

43 700 Ft

22 700 Ft

27 900 Ft 43 700 Ft

27 900 Ft

28 900 Ft

22 700 Ft16 200 Ft

8 500 Ft

31 600 Ft



fehér

fekete
IMENA

modern formatervezett szék, anyag: műanyag+fém, színváltozat:
fehér vagy fekete, Szé/Mé/Ma: 56x58x85cm, ülőmagasság 45 cm.

Csak a készlet erejéig
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JEFF 2 NEW

 1 db ára kék és fekete: 8 900 Ft. 1 db bézs ára: 9 500 Ft.

szék – rakásolható, színváltozat: sötétkék szövet, világos krémszínű
szövet, fekete szövet + kalapács szürke keret, Szé/Mé/Ma: 44x50x91 cm,

 ülőmagasság: 46,5 cm.

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
1

2
0

 k
g

kedvezményes ár
20 vagy több darab

vásárlása esetén zöld
színben

kedvezményes ár
20 vagy több darab

vásárlása esetén,fekete
színben

8 300 Ft

ZINA 2 NEW

1 db ára, zöld: 8 500 Ft, szürke és bordó: 9 900 Ft.

szék - rakásolható, színváltozat: zöld szövet + matt arany keret, szürke szövet + pezsgőszínű

keret, bordó szövet + pezsgőszínű keret. Ülőmagasság: 46,5 cm,(Szé/Mé/Ma): 44x50x93 cm.
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Rakásolható

kék

szék - rakásolható, anyag: króm
keret, barna szövet, (Szé/Mé/Ma):
53x58x83 cm, ülőmagasság: 47 cm

ISO CHROM

piros

fekete

barna

ISO - NEW

 1 : 9 200 Ft.
szék – rakásolható, szövet: fekete, bordó, kék, barna, szürke, piros,

ülőmagasság: 47 cm, (Szé/Mé/Ma): 53x58x83 cm. db ára
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kedvezményes ár 20
vagy több darab
vásárlása esetén

kedvezményes ár 20 vagy
több darab vásárlása esetén

szürke és bordó színben

fehér sötétszürke

BRUNA
modern formatervezett szék, anyag: műanyag+fém,

színváltozat: fehér vagy sötétszürke, Szé/Mé/Ma:
54x47x86 cm, ülőmagasság 45cm. Csak a készlet erejéig
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kék

szürke

bordó

ezüst fekete piros

kékfehér
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kedvezményes ár
20 vagy több 

darab
vásárlása esetén,

bézs színben

 SARIS NEW
modern tárgyalóterem

szék műanyag kartámaszokkal
kivitel: háló fekete + króm váz,

méretek (Szé/Mé/Ma): 52x57x90 cm, 
ülésmagasság: 44 cm.

újdonság

újdonság

           
modern szék, műanyag kartámaszok,
design: háló fekete + szürke + króm

váz, méretek (Szé/Mé/Ma): 54x55x93 cm,
ülőmagasság: 43 cm.

SPAZIO

MABEL 2 NEW
bárszék kerekeken, állítható magassággal, anyag: króm+ 

műanyag – kék, piros, ezüstszín, fehér vagy fekete, mérete 
(Szé/Mé/Ma): 35x35x43 - 55 cm. 

Raktáron  2019.08.30.-tól.
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ISLA
szék műanyag kartámaszokkal kivitel: fekete bőr és

teve barna + króm alap, méretek ( ): 54x68x93cm,
ülésmagasság: 43cm.

Szé/Mé/Ma

újdonság

MI-01
szék, textilbőr+króm, szín: fekete,

(Szé/Mé/Ma): 55x59x91 cm,
ülőmagasság: 45 cm.
Csak a készlet erejéig.
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bükk+bordó

cseresznye+bézs

TEMPO Térdelőszék
ergonómikus térdelőülés kerekeken számítógépasztalhoz,

mechanikus magasság állítással, tömörfából készült, 
bükkfa+bordó vagy cseresznyefa+bézs, (Szé/Mé/Ma): 

44x66,5/63,5x51/61 cm.Szétszerelt állapotban szállítjuk. 
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AYLA
irodai szék, kivitel: fekete vagy barna textilbőr

+ müanyag váz és kartámasz, Szé/Mé/Ma
55x50x85-97cm, ülőmagasság: 36,5-48,5cm.

9 200 Ft7 900 Ft

9 600 Ft

8 500 Ft

10 900 Ft

15 300 Ft

13 900 Ft
14 300 Ft 16 300 Ft 15 900 Ft

18 700 Ft

14 900 Ft

10 600 Ft
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32 600 Ft 17 600 Ft

11 900 Ft



CRAIG
irodai szék, kivitel: piros, mentol vagy szürke szövet + fém váz,

Szé/Mé/Ma 41x48x76-88cm, ülőmagasság: 46-58cm. 

TC3-227
Irodai szék, műanyag kartámasszal, szín: piros, fekete, kék vagy narancssárga,

(Szé/Mé/Ma): 57,2x55,5x78-89,5 cm, ülőmagasság: 40-52 cm. Csak a készlet erejéig.

piroskék fekete
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BST 2010 NEW
Irodai szék, alsó rész – műanyag + műanyag kartámasszal, anyag: háló, színváltozatok:

fekete ülés, háttámla – zöld, szürke vagy kék, (Szé/Mé/Ma): 57x53x86,5/96,5 cm,
ülőmagasság: 42-51 cm.
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irodai szék kartámasszal, kivitel: fekete

vagy szürke háló + müanyag váz és
kartámasz, Szé/Mé/Ma:

53x57x83-95cm, ülőmagasság: 40,5-52,5cm

ADRA
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szürke

fekete

fekete

szürke

DEX 2 NEW
irodai szék, kivitel: fekete szövet+háló

fém vázzal - króm + műanyag karfa,
gumi kerekekkel laminált és fa padlóhoz is,
méretek Szé/Mé/Ma: 

ülőmagasság: 43-51 cm. 
51x59x88,5-95,5 cm,
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fekete
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TAMSON
irodai szék, alsó rész+ kartámasz: műanyag, színválszték: zöld, narancssárga,

kék vagy szürke, méretek: (Szé/Mé/Ma): 55x48x82-94 cm, ülésmagasság: 40 - 52 cm. Zöld, narancssárga,
kék raktáron 2019.07.30-től, szürke raktáron 2019.09.30.-tól.

újdonság

kék zöldnarancs

újdonság

APOLO
irodai szék, kivitel: zöld és fekete háló, narancs és hálo, sz  taupe + fekete hálo

+ műanyag vagy szürke háló+ fekete+ fehér műanyag, króm alsó váz, gumikerekekkel,
laminált és fa padlóhoz is, méretek: Szé/Mé/Ma: 60,5x 54x 87-95 cm, ülőmagasság: 41-49 cm.

Szürkebarna taupe, narancs raktáron 2019.09.10-től.

ürkebarna

zöld

zöld, narancs,taupe

taupe

szürke

BLUES
forgószék,kivitel: szövet

mentol+ minta+ műanyag fekete
váz, méretek: (Szé/Mé/Ma):

39x49x78-90 cm, ülésmagasság:
40-52 cm. Raktáron 2019.07.30.-től.
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DARISA
modern forgószék, kivitel: műanyag+textilbőr + króm alsó váz, fehér+szürke, fekete+sötétszürke,

zöld vagy narancs. Méretek: Szé/Mé/Ma: 48x54x87,5-102,5 cm, ülőmagasság: 50-65cm.
Zöld, narancs raktáron 2019.09.06-től.

újdonság

fehér+szürke
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narancs

szürke

zöld

újdonság

KIDS
forgószék, kivitel: szövet mintás

+ műanyag fekete váz, méretek: (Szé/Mé/Ma):
39x46x72-84 cm, ülésmagasság: 38-50 cm. 

Raktáron 2019.07.30.-től.
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SALIM
forgószék, kivitel: szövet szürke, narancssárga+műanyag 

fekete váz, méretek: (Szé/Mé/Ma):39x43x74-86 cm,
ülésmagasság: 39-51 cm. Raktáron 2019.07.30.-től.
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MESH
forgószék, kivitel: háló fekete+ narancssárga, fekete+ szürke

vagy fekete+ zöld+ műanyag fekete váz, méretek: (Szé/Mé/Ma):
39x49x78-90 cm, ülésmagasság: 40-52 cm. Raktáron 2019.07.30.-től.

szürke

piros+feketekék

14 700 Ft 12 900 Ft 16 400 Ft

11 900 Ft
13 200 Ft 16 200 Ft

18 100 Ft 19 900 Ft

18 300 Ft

15 900 Ft

18 700 Ft

16 400 Ft

18 700 Ft

16 700 Ft

19 400 Ft
19 900 Ft 20 200 Ft

szürke

narancs

mentol

fekete+sötétszürke

zöld
narancs



MALIK
modern irodai szék kartámasszal,

kivitel: fekete és piros textilbőr+ műanyag
alsó váz és kartámasz, méretek:
Szé/Mé/Ma: 56x55x75-85 cm, 

ülőmagasság: 44-55 cm.
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STREET
forgószék műanyag kartámasszal,

kivitel: fekete+ mintás+ króm alsó váz,
méretek: Szé/Mé/Ma: 53x59x88-98 cm,

ülőmagasság: 44-54 cm. Raktáron 2019.07.30.-től. 
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IDOR         a
design irodai szék, szín: fekete, anyaga:

haló+króm, Szé/Mé/Ma: 42x59,5x89-99cm,
ülőmagasság 45-55 cm.
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REMO NEW
Irodai szék, műanyag alsó rész és kartámasszal,

anyag: szövet+háló, változat: fekete,
(Szé/Mé/Ma): 52x54x87-98 cm,

ülőmagasság: 44-55 cm.
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COLBY
Irodai szék kartámasszal, kivitel: fekete vagy sárga szövet + műanyag váz

és kartámasz, Szé/Mé/Ma: 60x55x88-100cm, ülőmagasság: 41-53cm.
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fekete sárga

TC3-973M 2 NEW
Irodai szék, krómozott alsó rész+kartámasz, műanyag kartámasz, szín: fekete, kék vagy piros,

textilbőr+háló, (Szé/Mé/Ma): 58x60x105-115 cm, ülőmagasság: 35-45 cm.. 
A piros kivitel csak a készlet erejéig.
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TC3-7741 NEW
Irodai szék, műanyag alsó rész és kartámasz, szín: piros, kék, szürke vagy fekete

szövet, mérete (Szé/Mé/Ma): 59x62x99-109 cm, ülőmagasság: 45-55 cm. A kék változat csak a készlet erejéig.
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piroskék szürke

piros

AEX
kIrodai szék, háló + króm, szín: fekete ülés, háttámla: fekete/zöld/piros/szürke, (Szé/Mé/Ma):

59x63x102 cm, ülőmagasság: 43-53 cm, gumi kerekekkel laminált és fa padlóhoz.
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DEVRI
irodai szék kartámasszal, kivitel: kék vagy szürke szövet +

műanyag váz és kartámasz, Szé/Mé/Ma: 60x62x97-107cm,
ülőmagasság: 41-51cm.

kék szürke

čierna
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kék
változat

többi
változat

OBALA
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Irodai szék, kivitel: fekete háló + textilbőr+ műanyag 
fekete, (Szé/Mé/Ma):56x54x90-102 cm, 

ülőmagasság:42,5-54,5 cm.

BURGOS
irodai szék, kivitel: fekete textilbőr+ piros 

és fekete háló+ műanyag alsó váz és kartámasz,
méretek: Szé/Mé/Ma: 59,5x57x88,5-100,5 cm,

ülőmagasság 42-54 cm.  
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                      MADAN
modern irodai szék kartámasszal,

kivitel: fekete és narancssárga textilbőr+ műanyag
alsó váz és kartámasz, méretek:

Szé/Mé/Ma: 56x55x75-85 cm, ülőmagasság:
44-55 cm. 
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kék + fekete piros

LIZBON
modern irodai szék kartámasszal,kivitel: 

 háló narancssárga+ fekete+ króm alsó váz,
méretek: Szé/Mé/Ma: 65x51x89-97cm, 

ülőmagasság: 41-49 cm.

21 900 Ft21 300 Ft20 500 Ft20 300 Ft

22 100 Ft 22 900 Ft 24 500 Ft 25 200 Ft

24 900 Ft 24 300 Ft
25 900 Ft

25 800 Ft 25 400 Ft

25 200 Ft 24 700 Ft 26 800 Ft



FARAN
modern irodai szék műanyag kartámasszal, kivitel:fekete vagy szürkésbarna 

taupe textilbőr+ króm alsó vázés kartámasz, méretek: Szé/Mé/Ma: 
54x62,5x102-110 cm, ülőmagasság: 45-53 cm. 

Gumikerekekkel, laminált és fa padlóhoz is.
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fekete szürke narancs

fekete
szürke, narancs

újdonság

feketefeketefekete taupetaupetaupe

10
0 

kg
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
:

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:1
00

 k
g

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:
fe

h
ér

sz
ü

rk
és

b
ar

n
a

Design irodai szék állítható magassággal és forgatható üléssel,
kivitel: fehér textilbőr + króm, szürkésbarna szövet + króm.

Szé/Mé/Ma: 62x63x76-86 cm, ülésmagasság: 43-53 cm

LENER

MELIS NEW
modern irodai szék kárpitozott háttámlával,

anyag: fekete textilbőr + fém váz és kartámasz,
Szé/Mé/Ma: 55x47x87-95 cm,

ülőmagasság: 45-53 cm, gumi kerekekkel
laminált és fa padlóhoz.

Csak a készlet erejéig.
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Irodai szék – sárgászöld + fekete hálós,
króm alsó rész, kartámasszal (króm+ műanyag),

kivitel: sárgászöld + fekete, (Szé/Mé/Ma):
61x61x85-95 cm, ülőmagasság: 35-45 cm.

TABAREZ 1513

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
: 

1
1

0
 k

g
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
: 

1
1

0
 k

g

BADER
irodai szék kartámasszal

Kivitel: Mentol + fekete műanyag
váz és karfa, méretek (Szé/Mé/Ma):

61x65x93-103 cm, ülésmagasság:
46-56 cm. 
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DARIUS
irodai szék műanyag kartámasszal, kivitel:
anyag barna + műanyag szürke alsó váz és 

kartámasz,méretek: Szé/Mé/Ma: 
62x55x86,5-96,5 cm, ülőmagasság:

50-60 cm.
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újdonság

DARLOS
kényelmes irodai szék szövet borítású 

kartámasszal, kivitel:szürke anyag+ króm alsó 
váz és kartámasz, méretek:Szé/Mé/Ma: 

61x65x94-102,5 cm, ülőmagasság:
38-46,5 cm. Raktáron 2019.07.30.-től.
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TWIST
irodai szék kivitel: fehér vagy barna textilbőr – króm
alsó váz, gumikerekekkel, laminált és fa padlóhoz is,

méretek: Szé/Mé/Ma: 58x63,5x84,5-96,5 cm,
ülőmagasság: 46-58,5 cm

újdonság

fehér

barna - teve barna

MORGEN
irodai szék kárpitozott kartámasszal, szövet: szürke, piros

vagy azúr zöld, króm váz és karfa, gumi kerekekkel
laminált és fa padlóhoz, méretek (Szé/Mé/Ma):

50,5x64x92,5-102,5 cm, ülésmagasság: 45,5-55,5 cm. 
Készleten 2019.07.25.
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szürke

azúr zöld

piros

újdonság
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narancs szürke

újdonság

                   GRISEL
modern irodai szék fejtámlával, kivitel:

fekete szövet+ szürke háló, fém váz - króm
+ műanyag kartámasz, gumi kerekekkel

laminált és fa padlóhoz is, méretek
(Szé/Mé/Ma): 60x56x116-126 cm,

ülésmagasság:48,5 - 58,5 cm.
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szürke

CAGE
irodai szék, fehér műanyag + háló szürke

vagy  narancs, króm váz, gumi kerekekkel
laminált és fa padlóhoz.méretek 

(Szé/Mé/Ma): 56x 57,5x 97,5-103 cm, ülésmagasság: 40-50 cm.
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LANCELOT
Irodai szék, (ülés+háttámla) – szövetborítású, kartámasz - műanyag, alsó rész krómozott,

színváltozatok: narancssárga+fekete vagy szürke+fekete, (Szé/Mé/Ma): 59x46x90 cm,
ülőmagasság: 45-55 cm, gumi kerekekkel laminált és fa padlóhoz.

narancsnarancsnarancs szürkeszürkeszürke
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VIDAL
 irodai szék kartámasszal, kiviteln: háló fekete + fekete váz

és karfák, háló szürke + króm váz és szürke műanyag karfák, háló
narancssárga + szürke + fehér váz és karfa, gumi kerekekkel laminált

és fa padlóhoz, méretek (Szé/Mé/Ma): fekete: 58x56x97-107 cm, szürke és narancs:
63x56x97-107 cm, ülésmagasság: 46,5 -56,5 cm.

GLAM
 irodai szék kartámasszal,kivitel: háló szürke+fehér 

alap és fehér műanyag kartámaszok, gumi 
kerekekkel laminált és fa padlóhoz a méretek 

(Szé/Mé/Ma):57x65x90-100cm, 
ülésmagasság: 44-54cm.
Raktáron 2019.08.15.-től.

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
1

1
0

 k
g

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
1

1
0

 k
g

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
1

1
0

 k
g

26 200 Ft

29 200 Ft

27 300 Ft

29 900 Ft

27 800 Ft 29 200 Ft

29 600 Ft 29 900 Ft 34 500 Ft 34 500 Ft

29 900 Ft 29 900 Ft 30 500 Ft

32 300 Ft 31 500 Ft 31 200 Ft 31 500 Ft



te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
: 

1
0

0
 k

g

design irodai szék, szín: szürke,
anyag: szövet + króm, Szé/Mé/Ma:

60x61,5x109-119cm,
ülésmagasság:47,5-57,5 cm

TIBOLD
Irodai szék, kivitel: sötétszürke szövet, 
műanyag kartámasz + króm alsó rész, 

Szé/Mé/Ma:59x61x92-102 cm, 
ülőmagasság: 47 – 56 cm.

 Csak a készlet erejéig.
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LESTER NEW
Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal, kivitel:

fekete textilbőr+ zöld vagy fekete+ szürke, alsó rész+kartámasz műanyag,
(Szé/Mé/Ma):61x72x108-118cm, ülőmagasság: 45-55cm. 

A fekete+zöld változat készleten, 2019.08.31.-től.

fekete zöld
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NELSON
Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal, anyag: fekete textilbőr + 
narancssárga vagy fekete+szürke, alsó rész+kartámasz műanyag,
(Szé/Mé/Ma): 62x71x102-112 cm, ülőmagasság: 47,5-57,5 cm.

GARED
irodai szék kárpitozott kartámasszal, szín: fekete 

textilbőr + fém váz + műanyag kartámasz,
méret Szé/Mé/Ma: 66x59x86-94cm, 

ülőmagasság: 42-50 cm. 
Csak a készlet erejéig.
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feketeARIO
Irodai szék, anyag: háló(ülés+háttámla), 

kartámasz: műanyag,alsó rész krómozott, 
gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz, 

színváltozat: fekete műanyag,
(Szé/Mé/Ma): 62,5x65x112,5-122 cm, 

ülőmagasság: 41,5-51 cm.
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fekete

SIDRO
 állítható magasságú fejtámla és

visszahúzható lábtartó,
modern irodai szék

 kivitel: fekete szövet+háló,
fém váz - fekete szín + műanyag kartámasz, Szé/Mé/Ma:

60x58x113-121 cm, ülőmagasság: 48 - 56 cm. 
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TC3-867F
alsó rész + kartámasz - műanyag,

szövettel bevont kartámasz:
szürkésfekete szín, méret

(SzéxMéxMa): 62x66x95-105 cm, 
ülőmagasság: 49-59 cm.   

ARETAS 2 NEW
irodai szék, anyag: textilbőr, színváltozat: fekete/fehér,vagy fekete/piros,

alsó rész+kartámasz: szürke műanyag. Mérete (Szé/Mé/Ma):
62x69x108-118 cm, ülőmagasság: 42-52 cm.

A fekete/piros változat, a készlet erejéig.

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
:1

1
0

 k
g

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

:
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
:1

1
0

 k
g

RANDAL
 állítható háttámlávalforgószék , kivitel: háló + piros textilbőr + narancssárga 

vagy kék+ szürke + műanyag alsó váz, méretek: Szé/Mé/Ma: 50x58x82-107 cm, ülőmagasság: 48-58 cm. 
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fekete + narancskék + szürke
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zöldvilágosszürke

zöldvilágosszürke

DELANO
modern szék, kartámaszokkal: zöld + fehér (műanyag) vagy világos szürke szövet

+ fekete (műanyag), műanyag talp és kartámaszok, gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz
méretek (Szé/Mé/Ma): 59x58x91-101 cm, ülésmagasság: 48,5-58,5 cm.

ZARGO
irodai szék állítható kartámaszokkal, kivitel: műbőr
rózsaszín vagy fekete, fehér műanyag váz és karfa, 

gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz, méretek ( ):
61x61x96-108 cm, ülésmagasság: 43-55 cm. Készleten 2019.07.30.

Szé/Mé/Ma

újdonság
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fekete rózsaszín
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FABRY

állítható a háttámla
magassága és mélysége.

állítható a háttámla
magassága és mélysége.

QUIRIN NEW
Irodai szék, kárpitozott kartámasszal, kivitel: fekete vagy piros

textilbőr + fém váz és kartámasz, Szé/Mé/Ma: 
55x57x90-97 cm, ülőmagasság: 44,5-52,5 cm. 

piros
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LANDON
irodai szék kartámasszal,

kivitel: fekete textilbőr + szürke háló + 
műanyag,méretek: Szé/Mé/Ma:

60x 62x 98-108 cm,ülőmagasság: 45-55 cm

29 900 Ft 33 700 Ft
35 700 Ft

39 100 Ft
41 300 Ft

37 900 Ft
41 300 Ft

31 300 Ft

29 900 Ft 32 400 Ft 32 700 Ft 32 400 Ft

31 900 Ft
33 400 Ft 34 500 Ft

34 400 Ft 40 900 Ft 34 800 Ft
38 600 Ft

34 900 Ft



SAFIN
Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal, 
kivitel:világos szürke textilbőr + króm,

Szé/Mé/Ma: 64x70x113-123,
ülőmagasság: 45-55 cm.
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irodai szék kárpitozott kartámasszal

kivitel: textilbőr fekete + barna
+ műanyag váz és karfa, gumi kerekekkel, 

laminált és fa padlóhoz mérete (Szé/Mé/Ma): 
57x70x106-116 cm, ülésmagasság: 44-54 cm. 

LISTEN

újdonság

DENZEL NEW
modern irodai szék fejtámlával, kivitel: bézsszin 
szövet + barna textilbőr, szürke szövet + fehér 
textilbőr, króm alsó rész és kartámasz, Szé/Mé/Ma 
75x58x113-123 cm, ülésmagasság: 44-52 cm. 
A bézs változat csak a készlet erejéig.
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cappuccinoszürke

IZIDOR NEW
Irodai szék fejtámlával és kárpitozott
kartámasszal, kivitel: fekete textilbőr+ 

fém váz + kartámasz, Szé/Mé/Ma:
63x66x120-130 cm, 

ülőmagasság: 47-57cm.
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REYES NEW
Irodai szék – háló + műanyag (kartámasz) + krómozott alsó rész,

színváltozat: fekete+szürke vagy fekete+zöld, gumi kerekekkel laminált
és fa padlóhoz, állítható fejtámlával,

(Szé/Mé/Ma): 62x68x114-124 cm, ülőmagasság: 45 - 55 cm. 
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AZURE 2 NEW
modern irodai szék, kárpitozott kartámasszal, kivitel: fekete textilbőr, cappuccino, fehér vagy szürke+ fém váz és kartámasz (Szé/Mé/Ma): 

54,5x63x106-114 cm, ülésmagasság: 45-53 cm. Gumi kerekekkel laminált és fa padlóhoz, állítható fejtámlával

                      
Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal,

anyag: barna+fekete textilbőr,
műanyag alsó rész+kartámasz, (Szé/Mé/Ma):
70x68x109-119 cm, ülőmagasság: 45-55 cm. 

 ICARUS
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fekete többi szín

fehérfekete MADOX
Irodai szék kárpitozott kartámasszal, kivitel:

fekete textilbőr, műanyag kartámasz,
króm alsó rész. Szé Mé/Ma: 66x73x112 – 122,

ülésmagasság: 45-55 cm
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irodai szék kárpitozott

kartámaszok, kivitel: műbőr
fekete + barna + műanyag váz és karfa,

gumi kerekekkel laminált
és fa padlóhoz, (Szé/Mé/Ma):

60x68x111-120 cm, ülésmagasság: 43-52 cm.
Készleten 2019.08.31-től

 

BADY

újdonság
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piros szürke
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VAN          
Irodai szék állítható kartámaszokkal, 

alsó rész – krómozott+műanyag kartámasz,
szín: piros vagy szürke szövet, (Szé/Mé/Ma): 

62,5x61x116-126 cm,ülőmagasság: 48-58 cm.

OLBA
Kényelmes irodai szék kárpitozott kartámasszal,

kivitel: szürke szövet + fekete műanyag
 (Szé/Mé/Ma):62,5x63x102-112 cm,m 

ülőmagasság: 64-74 cm. 

Irodai szék – világos barna vagy fehér textilbőr, alsó rész krómozott, kartámasz:
(króm+textilbőr), mérete (Szé/Mé/Ma): 61,5x67x100,5-110 cm, 

ülőmagasság: 40,5-50 cm. A  változat csak a készlet erejéig.világosbarna

LIONEL 1658LC
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világosbarna fehér
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irodai szék kárpitozott karfával

kivitel: fekete bőr, króm
váz és karfa, gumi kerekekkel, 

laminált és fa padlóhoz
Méretek (Szé/Mé/Ma): 55x71x 97,5-103 cm

ülésmagasság: 41-51 cm. 

ALTAZ

           

kárpitozott kartámasszal, kivitel
textilbőr fekete+króm váz és fa kartámasz, 

Szé/Mé/Ma:72x64x104-112 cm, 
ülőmagasság: 41-49 cm. 

ZAKAR
modern irodai szék fejtámlával és 
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SORIA
irodai szék kárpitozott karfával kivitel: 

barna műbőr+,króm kartámaszok 
és váz, méretek (Szé/Mé/Ma): 
71 x54x111-119 cm, magasság

ülés: 45,5-53,5 cm. 
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BAKARI
modern szék, kartámaszokkal, kivitel:

szövet szürke + króm váz vagy szövet kék + műanyag váz, műanyag karfa
méretek (Szé/Mé/Ma): 63x63x117-127 cm, ülésmagasság: 48,5 - 58,5 cm. 

kék szürke

kék szürke

újdonság
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34 900 Ft 36 900 Ft 38 500 Ft 36 400 Ft 39 500 Ft 39 900 Ft

41 900 Ft

35 800 Ft

38 400 Ft

35 800 Ft

41 400 Ft

36 200 Ft
36 900 Ft

36 800 Ft 36 900 Ft 38 500 Ft 38 700 Ft 38 400 Ft

40 500 Ft
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40 900 Ft 41 200 Ft 42 300 Ft 41 500 Ft 41 900 Ft



HEVYR          
design irodai szék, szín: fekete, 

anyaga:textilbőr + műanyag, 
méret Szé/Mé/Ma:66x70x118-128 cm, 

ülésmagasság: 45 -57 cm
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SARAKA          
kényelmes irodai szék kárpitozott állítható

kartámasszal, kivitel: fehér textilbőr + műanyag
(fehér+ ezüst), Szé/Mé/Ma:

66,5x72,5x109-119 cm,
ülésmagasság: 47,5-57,5 cm 
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irodai szék kárpitozott kartámasszal
kivitel: teve barna textilbőr,
króm váz, műanyag karfa,

gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz
 méretek (Szé/Mé/Ma):

64x 78x 112-120 cm, ülőmagasság: 51-59 cm.

TULON
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CABELA 2 NEW                                 
Irodai szék – sötétbarna textilbőr,

alsó rész: krómozott, kartámaszok: króm +
textilbőr, szín: sötétbarna, (Szé/Mé/Ma): 

60x70x110-120 cm, ülőmagasság: 43-53 cm.
Gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz.

 Raktáron 2019.07.31.-től.

újdonság

AFRA
Irodai szék, műanyag alsó rész+kartámasz,

kivitel: fehér-fekete textilbőr, mérete
(Szé/Mé/Ma): 65x71x107-117 cm,

ülőmagasság: 46-56 cm.
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modern szék, kartámaszokkal kivitel: világos szürke + fehér
váz és karfa, vagy szövet kék és szürke váz és karfa, 
Gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz. méretek 
(Szé/Mé/Ma):62x62,5x117,5-127,5 cm, 
ülésmagasság: 48-58 cm. 

kékesszürkevilágosszürke

újdonság
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PAULOS
modern irodai szék kárpitozott
kartámaszok, kivitel: fekete bőr

+ fa és karfa, méretek
(Szé/Mé/Ma): 72x64x104-112 cm, 

magasság ülés: 41-49 cm.
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KOLO
menedzser szék, kivitel: alsó rész+

kartámasz – műanyag, fehér/barna textilbőr,
(Szé/Mé/Ma): 66x77x112-120 cm,

ülőmagasság: 48-58 cm. 

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
: 

1
1

0
 k

g
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
: 

1
1

0
 k

g

                      ROTAR          
design irodai szék, szín:fekete,
anyaga: textilbőr + műanyag,

Szé/Mé/Ma: 64x74x115-126cm,
ülőmagasság 49 -59 cm.
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SIEMO NEW                           
irodai szék – barna/fekete, vagy fekete/fekete textilbőr,

műanyag alsó rész és kartámaszok, (Szé/Mé/Ma): 64x72x112-122 cm,
ülőmagasság: 45-55 cm.
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TANER NEW
irodai szék kárpitozott karfával

kivitel: szürke vagy barna + fekete textilbőr + króm, 
gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz

(WxDxH): 62x73x113-123, ülőmagasság: 45-55 cm.
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irodai szék kárpitozott kartámasszal, 

kivitel: szürke szövet + fekete 
textilből, műanyag alsó rész és

kartámasz, Szé/Mé/Ma 
71x84x108-116 cm, 

ülőmagasság: 41-49 cm.
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új színváltozat

zöld fekete
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                               LOTAR
Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal, anyag:

fekete+fehér textilbőr, műanyag alsó rész+
kartámasz, (Szé/Mé/Ma): 67x78x114-124 cm,

ülőmagasság: 47-57 cm.
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Irodai szék kárpitozott kartámaszokkal,
szövet: fekete textilbőr piros szegéllyel, műanyag

alsó rész+ kartámasz, (Szé/Mé/Ma): 
61,5x70x114-122 cm, ülőmagasság:: 43-53cm. 

PORSHE NEW
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BENNO NEW
irodai szék, fejtámlával, kivitel: zöld, szürke vagy fekete háló+ fém váz (fehér)

és kartámasz (Szé/Mé/Ma): 62x64x113-123cm, ülőmagasság: 45-55cm.
Gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz.
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szürke

MARVIN NEW

anyag: fekete +piros+fehér vagy fekete+bézs+fehér textilbőr,
műanyag alsó rész+ kartámasz, (Szé/Mé/Ma): 71x52x111-119 cm, 

Irodai szék kárpitozott és állítható kartámaszokkal,

ülőmagasság: 45-53 cm.
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kényelmes irodai szék,kárpitozott 
kartámasszal, kivitel: fekete textilbőr + fém 

váz és kartámasz, Szé/Mé/Ma: 
64x70x114-124cm,

ülőmagasság: 45-55cm.

GILBERT
 TIMUR NEW

új színváltozat VISAR

41 900 Ft 42 400 Ft 42 300 Ft

44 500 Ft

43 400 Ft

42 800 Ft 42 800 Ft 44 700 Ft

46 900 Ft

44 500 Ft

44 900 Ft

48 300 Ft

45 800 Ft 47 500 Ft 47 500 Ft 48 200 Ft

52 700 Ft

47 900 Ft 49 200 Ft 49 400 Ft 50 900 Ft



PC asztali univerzális B/J,
fiókkal és 4 polccal

(mindkét oldalról szerelhető)
, szín:

fehér, sonoma tölgy vagy tölgy wotan,
(Szé/Mé/Ma): 120x60x75 cm.

Laminált DTD

fehér

sonoma tölgy

kvalitný
Slovenský
výrobok

minőségi
szlovák
termék

wotan tölgy

VENDI

újdonság

PC asztal, anyag: . Színek:sötétszürke 
grafit / fehér. Méretek (Szé/Mé/Ma): 120x53x75,5 cm.

DTD laminált

BILI

újdonság

DELIZ
modern irodai szék karfa

kéz, tervezés: fehér + króm alap
+ fekete műanyag, gumi kerekekkel, laminált és fa 

padlóhoz, (Szé/Mé/Ma): 64x69x118-128 cm
ülésmagasság: 47,5 - 57,5 cm.
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LUMIR
Irodai szék, anyag: bőr/textilbőr, színváltozat:

fekete, alsó rész+kartámasz: műanyag.
Mérete (Szé/Mé/Ma): 66x75x115-124,5 cm,

ülőmagasság: 49-59 cm.
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Valódi bőr

irodai szék kárpitozott kartámasszal, masszírozó
funkcióval, kivitel: fekete textilbőr + müanyag
váz + kartámaszok Szé/Mé/Ma:
64x70x113-123 cm, ülőmagasság: 45-55cm.
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BEXINTON
PC-íróasztal polccal, anyaggal:

Fóliázott DTD / króm, szín
Változat: fehér, ( ): 66x120x142 cm.Szé/Mé/Ma

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 
 1

1
0

 k
g

ARNAUD NEW
irodai szék kárpitozott kartámaszokkal, állítható háttámlával
és behúzható lábtartóval, fekete textilbőr + króm váz, gumi

kerekekkel, laminált és fa  padlóhoz, méretek (Szé/Mé/Ma):
68x77x105-113 cm, ülésmagasság: 48-56 cm.

újdonság
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elegáns szék kartámaszokkal

Kivitel: textilbőr elefántcsont + króm váz
és kartámaszok (+ műanyag), gumi kerekekkel

laminált és fapadlóhoz, méretek (Szé/Mé/Ma):
61x70x119-127 cm, ülőmagasság: 49-58 cm.

Készleten 2019.08.31-től. 

ERICO

irodai szék kárpitozott karfával
 piros szövet + műanyag

kartámaszok és talp, méretek ( ):
70x63x119-127 cm, ülőmagasság: 43-51 cm.

Szé/Mé/Ma
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CABELA NEW                             
Irodai szék – sötétbarna textilbőr,

alsó rész: krómozott, kartámaszok: króm +
textilbőr, szín: sötétbarna, (Szé/Mé/Ma):

66x82x115-125 cm,ülőmagasság: 45-55 cm.
Csak a készlet erejéig.
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TICHON NEW

irodai szék, kárpitozott kartámasszal, visszahúzható lábtartóval, kivitel: fekete textilbőr vagy 
teve barna textilbőr + fém váz + müanyag kartámasz, Szé/Mé/Ma: 68x 57-122 x 110-116 cm, 
ülőmagasság: 45-50 cm. kényelmes szék a kárpitozott karfával, a háttámla és a kihúzható 

lábtartó, kivitel: bordó vagy barna textilbőr, króm váz. Gumi kerekekkel, laminált és fa 
padlóhoz,méretek (Szé/Mé/Ma): 68x 77x 105-111 cm, ülésmagasság: 48-56 cm.

új színváltozat

DRAKE

te
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újdonság

kényelmes szék a kárpitozott karfával, a háttámla és a kihúzható lábtartó, kivitel: bordó 
vagy barna textilbőr, króm váz, , méretek 
( ): 68x 77x 105-111 cm, ülésmagasság: 48-56 cm.

gumi kerekekkel, laminált és fa padlóhoz
Szé/Mé/Ma

TYLERMERSIN

FLOKI NEW
praktikus PC-asztal polccal,
anyag: DTD, kivitel, fehér

(Szé/Mé/Ma): 120x60x150 cm.

39 300 Ft
29 600 Ft

66 900 Ft 71 800 Ft 46 600 Ft
29 800 Ft

35 800 Ft

52 300 Ft 53 900 Ft 54 200 Ft 59 900 Ft

56 500 Ft 57 800 Ft 64 500 Ft



sonoma tölgy/fehérsonoma tölgy/fehér

szilva/fehérszilva/fehér

számítógépasztal fiókokkal, változat: sonoma tölgyfa/fehér,
vagy fehér, , (Szé/Mé/Ma): 120x50x75 cm. DTD laminált

sonoma tölgy/fehér

sonoma tölgy/fehér

                        Versal NEW szétnyitható

b
ü

kk

RONY NEW 

fehér

sonoma tölgy

 s
o

n
o

m
a 

tö
lg

y/
fe

h
ér

sarok számítógépasztal, színváltozat: fehér vagy sonoma
tölgyfa, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 84x84x74  cm.DTD laminált

az asztallap vastagsága 22 mm

világos sonoma tölgy/fehér

fe
h

ér

fe
h

ér
b

ü
kk

 s
o

n
o

m
a 

tö
lg

y/
fe

h
ér

EGON

 DTD laminált, az asztallap
vastagsága 22 mm

 
számítógépasztal, változat: sonoma tölgyfa/fehér,

bükkfa vagy fehér, anyag:
, (Szé/Mé/Ma): 137x60x76,3 cm

EUSTACH

DTD laminált, az asztallap
vastagsága 22 mm

 
számítógépasztal, változat: sonoma tölgyfa/fehér,

bükkfa vagy fehér, anyag: 
, (Szé/Mé/Ma): 137x60x76,3 cm

sonoma tölgy

sarok számítógépasztal polcokkal és fiókokkal,
színváltozat: sonoma tölgyfa, anyag: ,
(Szé/Mé/Ma): 121x90,1x107,6cm

DTD laminált

VISTA 

Sarok PC asztal polcokkal, színváltozat: fehér, anyaga:
, Szé/Mé/Ma 111,9x100,7x76,7 cmDTD laminált

   KORNER 
egyetemes PC asztal polccal, változat: világos sonoma tölgyfa/fehér,  

vagy fehér/grafit, ,  
Szé/Mé/Ma: 138x167,5x75 cm.

 fehér/tölgy
 DTD laminált, az asztal és a láb vastagsága 22 mm

fehér

BENTOSBENTOS
sarok számítógépasztal polccal, anyag: , színváltozat:
fehér/betonszín, (Szé/Mé/Ma): 156,9x138x74,4 cm.

DTD laminált

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

kvalitný
slovenský
výrobok

minőségi
szlovák
termék

kvalitný
slovenský
výrobok

minőségi
szlovák
termék

minőségi
cseh

termék

minőségi
szlovák
termék

az asztallap vastagsága 22 mm
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 PC asztal, színváltozat: szilvafa/fehér vagy sonoma tölgyfa/fehér, anyag: DTD laminált, (Szé/Mé/Ma): 110x55x76,1 cm. Minőségi szlovák termék.

        SAMSON NEW

bükk

fehér

PC asztal fiókokkal, kivitel: sonoma tölgy, fehér, bükk vagy wenge, 
anyag , mérete: Szé/Mé/Ma: 140x60x76 cm.DTD laminált

   BANY 

sonoma tölgy

PC asztal fiókokkal, kivitel: sonoma tölgy vagy fehér, anyag 
, mérete: Szé/Mé/Ma: 118x60x75 cm.DTD laminált

   HANY

minőségi
szlovák
termék

 tölgysonoma
wenge

fehér

újdonság

minőségi
szlovák
termék

újdonság

DALTON 2 NEW 

35 800 Ft

33 700 Ft

49 500 Ft

45 300 Ft

45 300 Ft 29 800 Ft

26 700 Ft 56 300 Ft

42 500 Ft

29 900 Ft

28 900 Ft

54 200 Ft

termék

minőségi
szlovák

fehér/grafit

fehér/tölgy

új színváltozás

univerzális



B3 NEW
PC asztal,

bükkfa változatban,

Szé/Mé/Ma: 90x90x75,6 cm.

univerzális (B/J) számítógépasztal 3 fiókkal, DTD fóliázott, szállítjuk szilvafa/fehér,
bükkfa vagy sonoma tölgyfa/fehér színváltozatban, (Szé/Mé/Ma): 123x50x76,5 cm.

szilva/fehér

sz
ilv

a

bükk

 sonoma tölgy/fehér

 s
o

n
o

m
a 

tö
lg

y

TALE 
univerzális (B/J) sarok számítógépasztal három fiókkal, 2 változatban: fehér/sötét trufla

tölgyfa és fehér/sonoma tölgyfa, DTD fóliázott, (Szé/Mé/Ma): 128,8x56,5/105,7x83,2cm. 

RAFAEL NEW
számítógépasztal polccal, változat: sonoma tölgyfa/fehér, vagy szilvafa/fehér, , (Szé/Mé/Ma):DTD laminált

138x139,3x76,6 cm. 

VERNER NEW
számítógépasztal, változat: szilvafa, sonoma tölgyfa vagy

fehér, anyag: , (Szé/Mé/Ma): 82x50x74,6 cm. DTD laminált

SIRISS
számítógépasztal 1 fiókkal,

színváltozat: fehér, DTD fóliázott, (Szé/Ma/Mé):
108,5x50x75 cm. 

NOE NEW
sarok számítogépasztal, balos/jobbos térben is 

elhelyezhető, anyaga: , változat sonoma  DTD laminált
tölgy/fehér,  wotan tölgy/fehér, fehér/beton, fehér/fekete

vagy san remo tölgy/fehér, mérete Szé/Mé/Ma: 
135x135x74 cm.

MELICHAR
számítógépasztal, változat: fehér, sonoma tölgyfa, anyag:

, (Szé/Mé/Ma): 79,5x50,5x71,8 cm. DTD laminált

fehér/sonoma tölgy

minőségi
cseh

termék

B9 NEW
PC asztal zárható szekrénnyel,

bükkfa, fehér és tölgyfa sonoma

színekben, ,DTD laminált

Szé/Mé/Ma: 123,5x55x75,5 cm.

minőségi
szlovák
termék

sonoma tölgy

fehér

bükk

minőségi
szlovák
termék

fe
h

ér

minőségi
szlovák
termék

bükk

sonoma tölgy/fehér szilva/fehér

 san remo tölgy/fehér wotan tölgy/fehér

fehér/beton fehér/fekete

az asztallap vastagsága 22 mm     sonoma tölgy/fehér

minőségi
szlovák
termék
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UMAG
sarok PC asztal polccal, kihúzható billentyűzettartóval és

fiókkal, kivitel: sonoma tölgy / fekete magasfényű, anyag:

, mérete: Szé/Mé/Ma: 115x90x74 cmDTD laminált

újdonság újdonság

LARISTOTE
PC asztal fiókkal és tároló rekesszel, kivitel:

sonoma tölgy / fehér, anyag: DTD laminált

mérete: Szé/Mé/Ma: 110x50x76,8 cm.

KARLIS

sonoma tölgy/fehér

minőségi
cseh

termék

BISE
PC-íróasztal egy fiókkal,

kivitel: dió + fehér
anyag: laminált DTD

(WxDxH): 100x50x75 cm.
Modell csak a készlet erejéig. 

PC íróasztal, kivitel: világos bükk, anyag:

 (Szé/Mé/Ma): 60x40x75 cm.Laminált DTD
Modell csak a készlet erejéig.  

KARINO

46 900 Ft

47 700 Ft

9 900 Ft 15 400 Ft

50 800 Ft

27 100 Ft

15 700 Ft 14 900 Ft 22 800 Ft

63 900 Ft 58 900 Ft

28 200 Ft 40 900 Ft 25 900 Ft



A

Johan 03 alacsony könyvespolc
72,5x33,8x115,4 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 04 magas könyvespolc
72,5x33,8x186 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 05 szekrény 5 polccal
72,5x33,8x186 cm, sonoma tölgyfa/fehér,

szilvafa/fehér vagy fehér

univerzális irodai elemesbútor, , színváltozat: szilva/fehér vagy sonoma tölgyfa/fehér. Elemeit külön kell megrendelni,
. Minőségi Szlovák termék.

DTD laminált
minden eleme raktárról azonnal elvihetőJOHAN NEW - irodai elemesbútor

sonoma tölgyfa/fehér kivitel

a képen látható szett ára sonoma
tölgyfa/fehér kivitelben

156 900 Ft

szilvafa/fehér

a képen látható szett ára
szilvafa/fehér kivitelben

Johan 12 konténer  
39x40,5x62,7 cm, . 

A felső fiók zárható
sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 08 kétoldalas íróasztal
147,8x67,5x73,5 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 09 sarokpolc
62,7x62,7x186 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

minőségi
szlovák
termék

26 500 Ft

Johan 10 polcos szekrény
72,5x33,8x186 cm, 

A szekrény zárható
sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 06
PC sarokasztal 

67,5x67,5x73,5 cm, 
sonoma tölgyfa,

szilvafa vagy fehér

Johan 01 Pc asztal
150x67,5x73,5 cm, sonoma tölgyfa, szilvafa vagy fehér

Johan 07
konténer

39x40,5x56,6 cm,
sonoma

tölgyfa/fehér,
szilvafa/fehér

vagy fehér

Johan 13 szekrény
72,5x33,8x115,5 cm, sonoma tölgyfa/fehér, szilvafa/fehér vagy fehér

Johan 02 PC asztal 
100x67,5x73,5 cm kihúzható billentyűzettartó, szilvafa, tölgyfa sonoma, vagy fehér

fehér kivitel
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27 800 Ft26 500 Ft36 200 Ft37 900 Ft36 200 Ft 49 400 Ft 51 900 Ft 49 400 Ft 11 900 Ft 11 900 Ft

12 100 Ft

162 900 Ft

36 800 Ft 38 600 Ft 36 800 Ft 18 400 Ft 19 300 Ft 18 400 Ft 27 600 Ft 28 900 Ft 27 600 Ft 17 900 Ft 17 900 Ft

17 900 Ft

26 500 Ft 26 600 Ft 26 500 Ft

21 900 Ft 22 900 Ft 21 900 Ft

26 500 Ft27 800 Ft26 500 Ft
24 200 Ft

25 400 Ft24 200 Ft



typ  001
könyvespolc

57x34x175 cm

AS

a méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMaxMa):

typ  002
szekrény

+ ajtók zárral

57x34x175 cm

AS typ  003
felső és alsó ajtók

zárral 
57x34x175 cm

AS typ  004
szekrény, felső

és alsó ajtók zárral
57x34x175 cm

AStyp AS 005
akasztós szekrény

+ zár
57x55x175 cm

typ  006
akasztós szekrény

+ zár
57x34x175 cm

AS typ  007
polcos szekrény +

zár
57x34x175 cm

AS typ  009
4 polcos elem
30x34x175 cm

 

AS

typ  020PI (íróasztal), vagy

AS 020ZA (tárgyalóba)

asztal150, 150x70x76 cm

AS

typ  030
fogas

50x1,6x175 cm

AS

typ  014
sarokszekrény
34x34x76 cm

AS typ  024
ívelt sarokasztal

70x70x76 cm

AStyp  023
íróasztal

billentyűzettartóval
70x70x76 cm

AS

typ  021PI (íróasztal), 
vagy TYP AS 021ZA 

(tárgyalóba)
asztal 120, 120x70x76 cm

AS

typ  022
ívelt asztal 150 tárgyalóterembe

150x70x76 cm

AS

typ 013
alacsony szekrény

57x34x71 cm
 

AS typ  011
alacsony szekrény

+ zár
57x34x71 cm

AS typ  010
alacsony szekrény

57x34x71 cm

AS
typ  015

konténer
4 fiókkal + zár
43x60x61 cm

AS typ  016
konténer
3 fiókos 

43x56x48 cm

AS
typ  026
dohányzóasztal

63x63x45 cm

AS

typ 031
alapzat a szekrényhez 001,002,
003,004, 006,007,013,011,010

57x30x5 cm

typ 033
lábazat a szekrényhez AS009

30x30x5 cm

AS 

cseresznye

typ AS 032
alapzat a szekrényhez 005

57x51x5 cm

TEMPO ASISTENT 

NEW - DOLGOZÓSZOBÁK, 

IRODÁK

bükk

sonoma tölgy

minőségi
szlovák
termék

ABS élek, DTD/laminált
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Elemesbútor, alkalmas irodába, dolgozószobába, 
osztálytermekbe vagy tárgyalószobába, anyag: 

 színváltozat: bükkfa, sonoma 
tölgyfa, sötét bardolino vagy cseresznyefa. Tetszés 
szerint összeállítható. Az elemesbútor elemeit külön 
kell megrendelni, minden színváltozat a 

DTD 
laminált, ABS élek,

raktárkészletről azonnal vihető. Minőségi szlovák
termék.

typ  035
nyitott szekrény

2 polccal
57,2x33,6x105,9 cm

AS typ  034
szekrény 2DV,  

polccal+zár 

AS

57,2x33,6x105,9 cm

typ  036
polc készlet

4db typ AS 005 szekrényhez 
54x51x1,6 cm

AStyp  037
polc készlet  

4 db  szekrényhez 
(az összes szekrénybe kivéve 

typ AS 005 a typ AS 009) 
54x29,6x1,6 cm

AS typ  029
fali polc

120x25x25 cm

AS

minőségi
szlovák
termék

 TEMPO KONDELA

az összes elem mindegyik színválasztékban 
raktáron - raktárkészletről azonnal vihető

új elem választék

bükk

50 400 Ft 26 600 Ft 36 100 Ft 38 700 Ft 59 100 Ft 40 800 Ft 42 900 Ft 20 900 Ft 14 400 Ft

24 800 Ft

3 900 Ft

3 500 Ft

2 900 Ft

35 900 Ft

16 500 Ft 24 800 Ft 14 400 Ft 13 500 Ft 49 900 Ft 36 500 Ft 28 700 Ft

14 400 Ft 18 300 Ft

28 900 Ft

8 900 Ft 12 200 Ft 12 400 Ft

18 900 Ft 32 200 Ft

27 500 Ft

30 300 Ft



PC asztal 
Maurus MA11

203,4x176x70,7 cm

Szekrény
Maurus MA32

110,9x33,5x107,6 cm

Szekrény
Maurus MA52

110,9x33,5x181,2 cm

Szekrény
Maurus MA50

181,2x33,5x181,2 cm
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irodai bútor, színváltozat: világos sonoma tölgyfa + fehér,
anyag: (16 mm).DTD laminált 

MAURUS NEW - DOLGOZÓSZOBÁK, IRODÁK

minőségi
szlovák
termék

9

Az Oscar elemesbútor alkalmas irodába, tanulószobába, nappaliba,
osztálytermekbe, tárgyalótermekbe. Kiváló minőségű felületkezelt DTD/MDF
anyagból készült (vastagság: 18 mm). Változat: amerikai cseresznyefa, a lábak és
fogantyúk felülete matt króm imitáció. A konténer kerekes és központi záras, a
fiókok fém síneken vannak. Az asztallapok és oldalsó részek lamellás végzáró

kombinálhatóak. Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni.
szalaga 18+18 mm. Tetszés szerint összeállítható. A különböző elemek

T01 - íróasztal,
150,4x76x70,4 cm

T02 - íróasztal, 
120,2x45,2x76 cm

T03 - ívelt asztal tárgyalóterembe, 
150,4x70,4x76 cm

T04 - íróasztal 70,
70,4x70,4x76 cm.

Raktáron 2019.07.30.

T05 - ívelt sarokasztal 
70,4x70,4x76 cm.

PC1 asztal, kihúzható

billentyűzettartó, 2 fiókos, 1 polccal x60,2x76 cm150,4

C01 - szekrény, alsó ajtóval, 
47,2x38,1x198,5 cm.

C02 - könyvespolc
57,5x34x179,2 cm.

C03 - szekrény, alsó ajtóval, 
79,2x38,1x160,6 cm

C04 - szekrény, 3 alsó ajtóval,
120,4x38,1x85,2 cm, 

C08 - falipolc,
120x25,2x25,2 cm

C07 - 3-fiókos konténer,
központi zárral 

39,2x47,2x59,8 cm

10

falipolc
96x19x24,5 cm.

1

8

OSCAR - DOLGOZÓSZOBÁK, IRODÁK

Az asztalok élei - 36 mm, a DTD/MDF - 18 mm

10

1

9

4

7

8
1111

A DTD vastagsága 15 mm (a komódok felső lapjai és az 
éjjeliszekrény 30 mm vastag)

154 IRODAI BÚTOROK

A
 m

ér
et

ek
 S

zé
/M

é/
M

a 
so

rr
en

d
b

en
 v

an
n

ak

29 700 Ft 20 900 Ft 36 700 Ft 29 200 Ft 25 900 Ft 49 400 Ft

32 900 Ft 33 100 Ft
11

37 700 Ft 36 300 Ft 5 500 Ft 11 800 Ft 31 600 Ft

70 300 Ft 51 300 Ft

54 700 Ft 35 700 Ft



minőségi
szlovák
termék

    TEMPO KONDELA

szekrény
TYP 10

50x38x112,2 cm

szekrény
TYP 09

75x38x112,2 cm

íróasztal
TYP 12

100x80x76 cm

sarok TYP 13  PC asztalhoz
TYP 11, 12

80x2,2x80 cm

konténer
TYP 14

43x48x66,7 cm

A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma.

magas polc
TYP 01

 75x38x217,8 cm

magas polc
TYP 02

 50x38x217,8 cm

polc
TYP 03

 75x38x182,6 cm

polc
TYP 04

75x38x112,2 cm

magas szekrény 
polcokkal

TYP 06
50x38x217,8 cm

polcos szekrény
TYP 07

 75x38x182,6 cm

polcos szekrény
TYP 08

50x38x182,6 cm

m
a

g
a

ssá
g

  2
1

7
,8

 cm

lap vastagság: 22 mm

fém fogantyúk

m
a

g
a

ssá
g

  2
1

7
,8

 cm

m
a

g
a

ssá
g

 2
1

7
,8

 cm

m
a

g
a

ssá
g

 2
1

7
,8

 cm

íróasztal
TYP 11

140x80x76 cm

magas szekrény 
polcokkal

TYP 05
 75x38x217,8 cm

san remo/fehér

san remo/biela

grafit/biela

akasztós szekrény
TYP 20

50x55x182,6 cm

szekrény zárral
TYP 31

75x38x182,6 cm

komód 4 fiókos
TYP 22

75x38x112,2 cm

fogas panel
TYP 19

50x24,6x180,6 cm

konténer zárral
TYP 30

43x48x66,7 cm

íróasztal
TYP 16

160x80x76 cm
íróasztal
TYP 17

80x80x76 cm

dohányzóasztal
TYP 32

90x60x45,2 cm

összeállítás

összeállítás

konténer TYP 14 + PC asztal 12 +
PC asztal 11 + sarok TYP 13
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RIOMA
modern irodai elemes bútor, alkalmas 
irodába, dolgozószobába vagy 
tárgyalótermekbe, anyag: ,
színváltozat: grafit/fehér vagy san 
remo/fehér, , 
elegáns fém fogantyúk. Az elemek tetszés
szerint összeállíthatók, az elemeket külön 
kell megrendelni – 

Minőségi szlovák termék.

DTD laminált

a lap vastagsága 22 mm

mindkét színváltozat a 
raktárkészletből azonnal elvihető.

grafit/fehér

46 900 Ft 43 500 Ft 69 200 Ft18 900 Ft 57 900 Ft

61 400 Ft

33 500 Ft

43 500 Ft

39 900 Ft 35 700 Ft 29 900 Ft 28 700 Ft 31 900 Ft

56 300 Ft 60 600 Ft 52 400 Ft

45 700 Ft 40 200 Ft

67 900 Ft

36 100 Ft

51 900 Ft 44 600 Ft



konyha

LINE
Alapkonyha: a váz DTD laminált sonoma tölgyfa, ajtók –  vagy a váz  fehér/ajtók sonoma tölgyfa. Felső méret a füstelszívó szekrénykével: 2,6 m, alsó méret: 2,6 m,
a munkalap 38 mm vastag. Minden alsó szekrény munkalappal és alsó léccel van szállítva. A D80ZL szekrényt munkalap nélkül szállítjuk, vásárolható hozzá univerzális (B/J) mosogató, ár: .
Lehetőség van hozzávásárolni 38 mm vastag munkalapot, ár: .

 fehér magasfényű HG DTD laminált
25 500 Ft

16 500 Ft/fm

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

G 30
30x32x60 cm

G 40
40x32x60 cm

GR
52,5x52,5x60 cm

G 60 OK
60x32x30 cm

G 60 U
60x32x60 cm

G 20 otv
20x30x60 cm

G 80 U
80x32x60 cm

G 80
80x32x60 cm

fiók részlete - bezárás

Kedvezményes áron
kapható az alapváltozatban:

2,6 m, sonoma tölgyfa.

ajtó részlete - pánt

csendes fiókütköző rendszer

csendes ajtózár rendszer

a munkalap 38 mm vastagextra magasfényű fehér high gloss/tölgyfa sonoma

sonoma tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

sonoma
tölgy

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

magasfényű
fehér

D 80 zl
80x54,5x82 cm

D 80 3 zas
80x54,5x82 cm

D 60 ku
60x55x82 cm

D 60 3 zas
60x54,5x82 cm

D 40
40x54,5x82 cm

D 20 otv
20x52,5x82 cm

DR L
72,5x72,5x82 cm

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

Kedvezményes áron
kapható az alapváltozatban:

2,6m, fehér extra
magasfényű HG.

alapkonyha 2,6m

KALEN
konyha alapváltozatban, kivitel: ajtók: trufla sonoma tölgyfa/váz: trufla sonoma tölgyfa. Anyag:

, a munkalap 28 mm vastag. A felső méret a szagelszívó szekrénykével: 2,6 m, alsó
méret: 2 m. A szekrények munkalappal és alsó léccel vannak szállítva. A mosogatószekrényt
munkalap nélkül szállítjuk. Vásárolható hozzá univerzális (B/J) mosogató 

DTD laminált

25 500 Ft.

KLANTON
alapkonyha, kivitel: ajtók: világosszürke tölgyfa + sötét tölgyfa/váz: világosszürke tölgyfa. Anyag:

, a munkalap vastagsága 28 mm. A szagelszívó szekrény felső mérete 2,4 m, alsó
mérete 1,8 m. Az alsó szekrények munkalappal és alsó léccel vannak szállítva. A mosogatószekrény
munkalap nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá univerzális B/J mosogató, ára: 

DTD laminált

25 500 Ft.

D 80
80x54,5x82 cm
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D60 hűtőszekrény elem
60x54,5x202 cm

19 900 Ft

157 700 Ft132 900 Ft

198 500 Ft

240 400 Ft

26 300 Ft

14 400 Ft 17 800 Ft

7 200 Ft 28 200 Ft

32 900 Ft

15 200 Ft
magasfényű

fehér

19 400 Ft

23 900 Ft
magasfényű

fehér

32 700 Ft
magasfényű

fehér

36 100 Ft

27 400 Ft 13 800 Ft
magasfényű

fehér

17 600 Ft

62 900 Ft 83 600 Ft

72 700 Ft

65 600 Ft

22 600 Ft

22 600 Ft

34 300 Ft

28 700 Ft

61 300 Ft

52 800 Ft

32 400 Ft

30 900 Ft

71 900 Ft

61 300 Ft

26 800 Ft 35 900 Ft 44 100 Ft 53 600 Ft



D60ZL
60x58x212 cm

D60P
60x58x212 cm

PROVANCE
modern elemes konyhabútor elegáns vidéki stílusban, fém fogantyúkkal. Anyaga:  + MDF élek. Változat: váz: fehér/ajtók: fenyő Andersen. Az elemesbútor szekrények ára nem
tartalmazza a munkalapot és az alsó lécet. A lancelot tölgyfa munkalap ára:  - vastagsága 38 mm. Az alsó léc ára . Minden alsó szekrényhez kivéve D25PZ, kell rendelni
az alsó léchez tartólábat – ára: . Az elemesbútorhoz vásárolható halogén világítás: 1-pontos , 2-pontos , 3-pontos . A konyhaszekrény kombinálható a
PROVANCE elemesbútorral a 98. oldalról.

 DTD laminált
15 100 Ft/fm 3 600 Ft/fm

900 Ft/2db 9 500 Ft 13 700 Ft 16 800 Ft

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x32x72 cm

G60KN
60x32x36 cm

mosogatógép
 ajtó

 44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
  ár 11 400 Ft.

mosogatógép
ajtó

44,6x57 cm,
59,6x57 cm
ár 9 700 Ft.

D25PZ
25x45x72 cm

D80S3
80x47x82 cm

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak.

D40S4
40x47x82 cm

D60S3
60x47x82 cm

D30
30x  cm

D40
40x47x82 cm

47x82
D20P

20x45x82 cm

D20W
20x45x82cm

D80
80x47x82 cm

D60
60x47x82 cm

D80Z
80x 82 cm47x

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x47x82 cm

K120
120x32x126 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

D30 -

D40 -

D40S1
40x47x82 cm

G30
30x32x72 cm

G50K
50x32x40 cm

W40S
40x32x127 cm

W200
20x30x72 cm

alapkonyha, kivitel: fehér, . A munkalap 28 mm vastag. Felső méret: 1,2 m, alsó
méret: 1,2 m. Az alsó szekrények munkalappal és alsó léccel vannak szállítva. A mosogatószekrény

munkalap nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá univerzális (B/J) mosogató, ár: .

DTD laminált

25 500 Ft

LIBIASARITA
alapkonyha, kivitel: sonoma tölgyfa/fehér váz, . A munkalap 28 mm vastag. Felső méret a füstelszívó

szekrénykével: 1,8 m, alsó méret: 1,2 m. Az alsó szekrények munkalappal és alsó léccel vannak szállítva.
A mosogatószekrény munkalap nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá univerzális (B/J) mosogató, ár: .

DTD laminált

25 500 Ft
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D60R 
hűtőszekrény elem

60x58x212 cm

89 900 Ft

74 200 Ft

9 900 Ft 8 500 Ft 26 900 Ft 6 900 Ft 30 700 Ft 26 200 Ft
16 300 Ft

18 900 Ft
31 900 Ft 26 900 Ft

16 900 Ft

19 600 Ft

9 000 Ft 14 700 Ft 11 900 Ft 29 500 Ft 41 800 Ft 21 900 Ft 7 900 Ft

26 900 Ft 46 700 Ft

19 600 Ft 14 700 Ft 15 900 Ft

71 500 Ft61 600 Ft56 700 Ft

36 800 Ft49 300 Ft39 400 Ft29 500 Ft29 500 Ft31 900 Ft51 700 Ft



konyha

PRADO

Alapkonyha, kivitel: ajtók: MDF krémszínű extramagas fényű high gloss, váz: szürke, ajtók: 
, váz: szürke, vagy ajtók , váz: szürke,

DTD laminált, a munkalap 28 mm vastag, felső és alsó méret 2,6 m, az alsó szekrények ZZ munkalappal és alsó léccel vannak
szállítva, a mosogatószekrény munkalap nélkül. Az elemesszekrények munkalap nélkül, alsó léccel vannak szállítva.
(Hozzávásárolható travertyn munkalap –  /1m). Hozzávásárolható univerzális mosogató (J/B) – .

MDF krémszínű extra magasfényű
high gloss/MDF szürke extra magasfényű high gloss MDF fehér extra magasfényű high gloss

14 300 Ft 25 500 Ft

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

80 GU-72
80x31  cm

krém, piros,
fehér

x71,5

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak:

60 GU-72
60x31  cm

krém, piros,
fehér

x71,5

40 G-72
40x31  cm

krém, piros,
fehér

x71,5

60 OK-40
60x31  cm

krém, piros,
fehér

x40

60/60 N G-72
59/59x31  cm

krém, piros,
fehér

x71,5

30 G-72
30x31  cm

krém, piros,
fehér

x71,5

Az alsó szekrények ajtói ezekben a színekben vannak: MDF krémszínű extra magasfényű HG, MDF szürke extra magas fényű HG, vagy 
               A 40DK-2102F hűtőszekrény elem van piros extra magas fényű high gloss színben is.

MDF fehér extra magasfényű HG.

a felső szekrények ajtói a következő színekben vannak: MDF krémszínű extra magasfényű HG,
vagy MDF piros extramagas fényű HG vagy MDF fehér extra magasfényű HG

80 ZL 2F BB
80x52  cm
krém, szürke,

fehér

x82
80 D 2F BB

80x60  cm
krém, szürke,

fehér

x82
60 D 1F BB

60x60  cm
krém, szürke,

fehér

x82

40 D 4S BB
40x60  cm
krém, szürke,

fehér

x82
60 DG BB

60x52  cm
krém, szürke,

fehér

x82 30 D ZAK BB
30x55  cm

szürke
x72

40 DK-210 2 F
40x57  cm
krém, szürke,
fehér, piros

x210

fém fogantyúk

alapkonyha

ár
alapkonyha 2,6 m

csendes fiókütköző
rendszer

csendes ajtózár
rendszer

krém/szürke

krémszínű/krémszínű
fiók részlete - bezárás

ajtó részlete - pánt

fehér/fehér

30 G ZAK-72
30x30  cm

szürke
x71,5

chce meniť foto a nemá, ale chce

D-40 S1
40x45/60x85 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

D-80 S3
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

JURA NEW B

G-40
40x30x64,8 cm S-40

40x56x211 cm

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak:

ZK-60
60x60x85 cm

alapkonyha, változat: fehér–wenge/váz: wenge, , a munkalap vastagsága: 28 mm, felső méret a füstelszívó szekrénykével: 2,6m, alsó méret: 2m, a szekrények
munkalappal vannak szállítva. A mosogatószekrény munkalap nélkül van szállítva. Az elemes szekrények munkalappal és alsó léccel vannak szállítva. Hozzá vásárolható
univerzális mosogató J/B -ára:  .

DTD laminált

25 500 Ft

90/90 DN BB
83/83x60  cm

krém, szürke,
fehér

x82
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30 700 Ft 29 100 Ft 18 600 Ft 19 500 Ft 41 700 Ft 22 200 Ft 14 800 Ft

70 900 Ft

28 900 Ft 32 900 Ft 25 700 Ft 34 800 Ft 21 400 Ft 73 300 Ft 17 900 Ft

254 900 Ft

147 900 Ft

9 200 Ft 24 700 Ft 10 800 Ft 10 800 Ft 23 600 Ft

53 600 Ft

26 800 Ft 17 200 Ft 55 200 Ft 24 700 Ft 18 800 Ft 52 500 Ft



VEGA
modern, elemes konyhabútor, anyag: ajtók - MDF fehér extra magas fényű HG/lancelot tölgyfa, korpusz - lancelot tölgyfa, vagy szürke matt, korpusz - lancelot tölgyfa, DTD laminált, minden elem a

, a munkalap vastagsága 28 mm. A bútorelemeket alsó léccel, de munkalap nélkül szállítjuk. Az alsó szekrényekhez rendelhető lancelot tölgyfa munkalap: . Vásárolható hozzá univerzális (B/J) mosogató .
 raktárkészletből azonnal 

elvihető 14 300 Ft/m 25 500 Ft

A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm.

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

80 ZL 2F BB
80x52  cmx82

80 D 2F BB
80x52  cmx82

80 D 3S BB
80x52  cmx82

fiókok Metabox

60 D 1F BB
60x52  cmx82

60 D 3S BB
60x52  cmx82

fiókok Metabox

40 D 1F BB
40x52  cmx82

40 D 3S BB
40x52  cmx82

30 D CARGO BB
30x52  cm

szekrény kihúzható
kosárral

x82
15 D CARGO BB

15x52  cm
szekrény kihúzható

kosárral

x82

90x90 DN 1F BB
83/83x52  cmx82

60 D GAZ BB
60x52  cmx82

40 G-13 1S
40x31x13 cm

60 DK-210 2F
60x57  cmx210

40 DK-210 2F
40x57  cmx210

80 GU-72 2F
80x31  cmx71,5

80 GU-36 1F
80x31  cmx36

80 NAGU-36 1F
80x57  cmx36

60 GU-72 2F
60x31  cmx71,5

60 GU-36 1F 
60x31  cmx36

60 NAGU-36 1F 
60x57  cmx36

50 GU-36 1F 
50x31  cmx36

40 NAGU-36 1F
40x57  cmx36

60 DKS-210 3S 1F
60x57  cmx210

30 D OTW BB
30  cmx50x82

30 G-72 OTW
30  cmx29x71,5

15 D OTW BB
15x50x82 cm

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

ZM 713x596
x1,6  cm

mosogató ajtó
59,6 x71,3

ZM 570x596
x1,6  cm

mosogató ajtó
59,6 x57

ZM 713x446
x1,6  cm

mosogató ajtó
44,6 x71,3

ZM 570x446
x1,6  cm

mosogató ajtó
44,6 x57

60 DPS-210 3S 1F
60x57  cm

a sütő belső mérete
MaxMé: 58,5x56,8 cm

x210
60 DP-210 2F
60x57  cm

a sütő belső mérete
MaxMé: 58,5x56,8 cm

x210

munkalap
Lancelot tölgyfa

csendes fiókütköző rendszer

csendes ajtózár-rendszer

fiók részlete - bezárás

ajtó részlete - pánt
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MDF extra magas fényű  HG/lancelot tölgy

60 G-72 1F
60x31  cmx71,5

40 G-72 1F 
40x31  cmx71,5

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

58x58 GN-72 1F
59/59x31  cmx71,5

új színváltozat

szürke matt/lancelot tölgy

mindegyik elem raktáron - raktárkészletről azonnal vihető az új kivitel szürke matt/lancelot tölgy is  

30 700 Ft 34 900 Ft 85 900 Ft 79 900 Ft 39 500 Ft 27 500 Ft 25 700 Ft 43 600 Ft 33 900 Ft 74 200 Ft 21 700 Ft 20 900 Ft 18 900 Ft

12 300 Ft 31 400 Ft 21 400 Ft 24 900 Ft 29 800 Ft 19 900 Ft 22 900 Ft 19 900 Ft 19 800 Ft 23 600 Ft 19 300 Ft 22 900 Ft 42 800 Ft

15 900 Ft 15 700 Ft 15 700 Ft 19 100 Ft 18 600 Ft 15 500 Ft 15 300 Ft 12 900 Ft 73 300 Ft 91 800 Ft 133 700 Ft 89 400 Ft 128 700 Ft



konyha
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modern elemes konyhabútor skandináv stílusban, kivitel: váz fehér, ajtók festett fehér 
extra magas fényű HG vagy váz fehér, ajtók festett szürke extra magas fényű HG, anyag:

. Az elemes bútor szekrények ára tartalmazza az alsó lécet, a 
munkalapot nem. A lefkas tölgy munkalap ára  – vastagság 38 mm. 
Vásárolható hozzá univerzális B/J mosogató, ár: 

 
DTD laminált, minőségi MDF

15 100 Ft/ fm
25 500 Ft.

AURORA

újdonság

fehér/fehér extra 
magas fényű HG

fehér/szürke extra 
magas fényű HG

A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm.

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72

G40
 40x32x72

G60K
60x32x40

G50K
 50x32x40

 G602F
60x32x72

 G601F
60x32x72

  G80K
80x32x36

  G60N
60x60x72

  G60KN
60x32x36

  G80
80x32x72

  W200
20x30x72

 D20P
20x45x82

 D25PZ
25x45x72

 D20W
20x45x82

 D30
30x47x82

 D40
40x47x82

 D40S1
40x47x82

D40S4
40x47x82

 D601F
60x47x82

 D602F
60x47x82

 D60S3
60x47x82

  D60ZK
60x50x82

 D60ZL
60x58x212 D80 

80x47x82
 D80S3

80x47x82
 D80Z

80x47x82
 D90N

79x79x82

  D60P
60x58x212

sütő belső méret
(SzéxMéxMa): 57x56x59,5 cm 

 D40SP
40x58x212

 D60R
60x58x212

festett extra magas fényű

  
44,6x57 44,6x71,3 59,6x57 59,6x71,3

9 700 Ft 12 200 Ft 12 900 Ft 16 200 Ft 7 200 Ft 18 700 Ft 22 100 Ft 17 900 Ft 15 800 Ft 30 400 Ft 28 400 Ft 20 500 Ft

27 900 Ft 16 900 Ft 37 100 Ft 8 900 Ft 31 900 Ft12 200 Ft 7 900 Ft 14 700 Ft 21 600 Ft 24 900 Ft 29 500 Ft 38 900 Ft

88 900 Ft

39 800 Ft

76 600 Ft 72 200 Ft 68 800 Ft

37 800 Ft51 700 Ft41 200 Ft18 500 Ft43 400 Ft33 900 Ft



 élzáró DO-021-38 sarok
szekrény munkalaphoz

NOVA PLUS

NOPL-001-0H
felső nyitott

szekrény
30x30,4x70 cm

NOPL-002-0H
felső szekrény 30

1DV
30x32x70 cm

NOPL-003-0H
felső szélső

szekrény 
30x30x70 cm

NOPL-005-0H
felső szekrény 40

1DV
40x32x70 cm

NOPL-024-0H
 felső szekrény 45

1DV
45x32x70 cm

NOPL-007-0H
felső szekrény 2DV 

60x32x70 cm

NOPL-008-VH
felső szekrény kihajtós

2DV 
60x32x70 cm

NOPL-009-VH
felső szekrény kihajtós

+üveg 2DV
60x32x70 cm

NOPL-015-VH
első szekrény kihajtós 80

 2DV
80x32x70 cm

NOPL-016-VH
első szekrény kihajtós 80 

2DV+üveg
80x32x70 cm

A méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm:

NOPL-013-RH
 felső szekrény sarok 1DV

60x60x70 cm

NOPL-011-VH
felső szekrény 1DV elszívó elem

60x32x35 cm

NOPL-052-0S

 alsó szekrény
szélső

30x56x73 cm

NOPL-054-0S

alsó szekrény 40
1DV

40x51x83 cm

NOPL-055-0S

 alsó szekrény
4-fiókkal

40x51x83 cm

NOPL-057-0S

alsó szekrény 60
2DV

60x51x83 cm

NOPL-058-0S

alsó szekrény 60
3-fiókkal

60x51x83 cm

NOPL-059-0S

alsó szekrény 60
sütő

60x51x83 cm
belső méret sütő 
56,8x55x59 cm,

NOPL-066-VK
szekrény kihúzható kosárral 1DV 

15x51x83 cm

NOPL-060-0S
 szekrény 80 2DV

80x51x83 cm
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NOPL-063-0S

 alsó szekrény
45 1DV

45x51x83 cm

NOPL-064-0S

alsó szekrény 800
3 fiókkal

80x51x83 cm

NOPL-086-00
 mosogató ajtó 45 
44,6x1,6x72,2 cm

NOPL-088-00
 mosogató ajtó 60
59,6x1,6x72,2 cm

NOPL-085-00
 szélső lap

1,6x59x83 cm

munkalap,mélység 60 cm
dekor GRANIT ATRACIT

/1bm - 38 mm

DO-001-38

sarokszekrény bővítés 065
90x90/66,5x66,5 cm 

NOPL-062-00

oldalsó alsóléc
szélső kisszekrényhez

44,7x1,6x10 cm

NOPL-062-01

oldalsó alsóléc
szélső nagyszekrényhez

 52,3x1,6x10 cm

NOPL-062-02
mosogató alsóléc 60

 60x1,6x9 cm

NOPL-062-03
 mosogató alsóléc 45

45x1,6x9 cm

 élzáró DO-022-38 sarok
szekrény munkalaphoz

199 900 Ft

   TEMPO KONDELA

minőségi
szlovák
termék

konyhasor 2,4 m
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NOPL-014-0H
felső szekrény 2DV

80x32x70 cm
élzáró PD

DO-020-38L bal
DO-020-38P jobb

DETAIL PRACOVNEJ DOSKY
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modern elemes konyhasor, anyag:  , minőségi fém fogantyúk, kivitel: sonoma tölgyfa vagy sonoma tölgyfa/fehér. Az ár nem 
tartalmazza a munkalapot. A munkalap ára   – vastaság 38mm. Konyhasor felső mérete 2,4m az alsó mérete 1,8m. Az alap konyhasort és az 
összes alsó szekrényt munkalap nélkül szállítjuk. Vásárolható hozzá univerzális (J/B) mosogató LAY ON ára: 

ABS élek, DTD laminált
15 700 Ft/fm

25 500 Ft.

NOPL-065-RS

 alsó szekrény
sarok

82,4x82,4x83 cm

NOPL-061-RS

 alsó szekrény
sarok

82,8x82,8x83 cm

alapkonyha ára

sonoma tölgy/fehér

sonoma tölgy

NOPL-081-60
 hűtőszekrény

60
60x58,2x206 cm

NOPL-084-00
 állított szekrény 60

 60x58,2x206 cm
belső méret sütőnek

: 56,8x55x59 cm,
belső méret sütőnek

mikrohullámú sütőnek:
 56,8x55x38 cm

11 200 Ft 16 300 Ft 11 600 Ft 18 500 Ft 20 600 Ft 27 100 Ft 35 200 Ft 41 600 Ft 45 900 Ft 53 600 Ft

3 300 Ft

3 800 Ft

2 900 Ft

59 600 Ft15 700 Ft23 600 Ft35 200 Ft30 500 Ft

14 900 Ft 24 500 Ft 44 600 Ft 29 900 Ft 51 500 Ft 22 800 Ft 65 600 Ft 34 300 Ft

69 500 Ft 55 800 Ft 26 900 Ft 63 900 Ft 9 500 Ft 9 900 Ft 7 800 Ft 79 900 Ft

59 900 Ft

1 900 Ft 2 900 Ft 3 900 Ft 5 200 Ft



S-80
80x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

S-90N
79,1x79,1x82 cm

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-40 SZ2
40x46x82 cm
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FABIANA

133 400 Ft
alapkonyha ára 
munkalappal

alapkonyha, , kivitel: sonoma tölgyfa/fehér – a váz fehér, ajtók: sonoma tölgyfa. Felső méret 
a füstelszívó szekrénykével: 2,4 m, alsó méret: 1,8 m, a munkalap 28 mm vastag.Az alapkonyha szekrényei 
munkalappal vannak szállítva. A mosogatószekrény munkalap nélkül van szállítva. Az elemes szekrények 
munkalap nélkül vannak szállítva. A munkalap ára /1folyóméter. Vásárolható univerzális mosogató 
J/B - 

DTD laminált

12 900 Ft
25 500 Ft.

S-40
40x46x82 cm

W-60OK
60x30x36 cm

W-80
80x30x72 cm

W-80 K2S
80x30x72 cm

W-30
30x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm

W-60N
60x60x72 cm

W-40
40x30x72 cm

S-80ZL
80x46x82 cm

S-60 
60x46x82 cm

tölgyfa sonoma/fehér kivitel

ROYAL
elegáns konyhai elemesbútor provence-i stílusban, kivitel: váz: fehér, északi f  enyő. Az elemesszekrények ára nem tartalmazza a munkalapot, mosogatót és az alsó szegélyt.
A 38 mm vastag munkalap ára – /fm. Minden alsó szekrényhez (kivéve a D25PZ-et) meg kell rendelni 2 db tartólábat az alsó léchez – ár: /2db. Az alsó léc (1 m) ára /fm.
Az elemesbútorhoz vásárolható halogén világítás: 1-pontos , 2-pontos , 3-pontos  . A konyhaszekrények kombinálhatók a Royal elemesbútorral a 123. oldalról.

 DTD laminált
15 300 Ft 900 Ft 2 900 Ft

9 600 Ft 13 900 Ft 17 000 Ft

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x  cm32x72

G60KN
60x32x36 cm

MOSOGATÓ
AJTÓ

 44,6x71,3 cm,
rozmer 

59,6x71,3 cm
 ára 8 400 Ft.

MOSOGATÓ
AJTÓ

44,6x57 cm,
rozmer: 

59,6x57 cm
ára 7 200 Ft.

D80S3
80x47/60x

82 cm

G60KSN
60x32x36 cm

A méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak.

D40S4
40x47/60x

82 cm

D60S3
60x47/60x

82 cm

D30

D40
40x47/60x82 cm

30x47/60x82 cm
D20P

20x45/60x
82 cm

D20W
20x45/60x

82 cm

D60
60x

82 cm
47/60x

D80Z
80x47x82 cm

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x47/60x

82 cm

K120
120x32x126 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x  cm32x72

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

ajtó részlet

W40S
40x32x127 cm

G30
30x32x72 cm

D30 - 

D40 - 
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D25PZ
25x45/60x

72 cm

D80
80x47/60x

82xcm
D60P

60x58x212 cm

hűtőszekrény
D60R

60x58x212 cm

6 900 Ft 6 200 Ft

16 300 Ft 18 400 Ft

24 400 Ft 7 200 Ft 26 700 Ft 23 900 Ft
16 300 Ft

18 200 Ft
28 200 Ft 24 900 Ft

16 500 Ft

18 400 Ft

39 600 Ft

22 900 Ft

58 200 Ft 7 200 Ft 31 500 Ft 28 200 Ft 28 400 Ft 45 300 Ft 48 900 Ft 22 700 Ft 20 300 Ft

18 600 Ft

49 400 Ft

95 600 Ft56 300 Ft

9 600 Ft

17 200 Ft

18 900 Ft 35 300 Ft 20 900 Ft 26 500 Ft 14 600 Ft 13 700 Ft

64 800 Ft

16 800 Ft23 900 Ft29 800 Ft22 900 Ft

42 600 Ft 20 400 Ft 25 900 Ft 24 900 Ft



alapkonyha szuper áron
2,6 m

Lay ON
univerzális rozsdamentes mosogató, mérete

80x60 cm, az ár tartalmazza a lefogató vasalatot
és a szifont. A mosogató súlya: 4 kg.

PROMO
alapkonyha, anyag: , színváltozat: sonoma
tölgyfa, váz: fehér. Felső méret a szagelszívó szekrénykével:
260 cm, alsó méret: 200 cm, munkalappal van
szállítva. A mosogatószekrény munkalap nélkül van
szállítva. Vásárolható hozzá univerzális (J/B) mosogató -
ára: 

DTD laminált

25 500 Ft. 

SICILIA
elegáns, rusztikus elemes konyhabútor, 3D effektek és dekoratív fogantyúk, anyaga:  + MDF élek. Változat: váz és ajtó: diófa Milano vagy váz: fehér, ajtó: Andersen
fenyő. Az elemesbútor szekrények feltüntetett ára nem tartralmazza a munkalapot. Az alsó léc benne van az árban. A diófa Milano változathoz a homokkő színű munkalap ára

/fm – vastagság 28 mm. Az Andersen fenyő változathoz a Lancelot tölgyfa munkalap ára /fm – vastagság 38 mm.

DTD laminált

12 100 Ft 14 900 Ft
 lancelot tölgy

munkalap minta

homokkő

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S
30x32x72 cm

G60KN
60x32x36 cm

mosogatógép
ajtó

 44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
ára 19 900 Ft.

mosogatógép
ajtó

44,6x57 cm,
59,6x57 cm

ára 16 100 Ft.

D25PZ
25x45x82 cm
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D40S4
40x47x82 cm

D30
30x47x82 cm

D40
40x47x82 cm

D20P
20x45x82 cm

D80
80x47x82 cm

D60
60x x8247  cm

D80Z
80x47x82 cm

D90N
79x79x82 cm

D60ZK
60x47x82 cm

G30S - 

G40S - 

G40S
40x32x72 cm

G40
40x32x72 cm

G30 -

G40 -

D30 -

D40 -

D40S1
40x47x82 cm

D60ZL
60x58x212 cm

G30
30x32x72 cm

G50K
50x32x40 cm

W200
20x30x72 cm

G80K
80x32x36 cm

G80KS
80x32x36 cm

D40SP
40x58x212 cm

D60S3
60x47x82 cm
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14 900 Ft 11 900 Ft 24 900 Ft 8 500 Ft 27 400 Ft 26 700 Ft
13 900 Ft

14 900 Ft
22 900 Ft 21 500 Ft

14 900 Ft

13 300 Ft

8 500 Ft 11 600 Ft 7 900 Ft 21 300 Ft 32 400 Ft
18 400 Ft

16 300 Ft

11 400 Ft 14 700 Ft 14 700 Ft 16 900 Ft

42 900 Ft43 400 Ft

19 400 Ft31 700 Ft52 900 Ft22 900 Ft25 300 Ft27 900 Ft

119 600 Ft

25 500 Ft



alapkonyha

alapkonyha ára

* a felső és az alsó szekrények mélysége: szekrény mélység + ajtók
* alsó szekrények magassága: alsó szekrények magassága
* alsó szekrények mélysége: alsó szekrények mélysége munkalemez nélkül, 

Szekrények, melyekből elemes konyhabútor választható LORA MDF:

alapkonyha változat: égerfa, váz: , ajtók MDF, felső méret a szagelszívó szekrénykével: 2,4m, alsó méret: 1,8 m, mosogatószekrény munkalap DTD laminált , 

nélkül van szállítva, vásárolhatók hozzá különböző elemes szekrények és univerzális (B/J) mosogató: LAY ON ára: 25 500 Ft.

Díszléc

Lay ON

mérete 80x60 cm, az ár tartalmazza a lefogató
vasalatot és szifont. Mosogató súlya: 4 kg

univerzális rozsdamentes mosogató 

S40SZ4

(40x46x82)

S60KU

(60x52,6x82)

S60

(60x46x82)

S40  P/Ľ

(40x46x82)

S30  P/Ľ

(30x46x82)

S 30N  P/Ľ

(57x28x82)

S90/90 P/Ľ

(79,1x79+x82)

W30 P/Ľ

 (30x30,1x73,5)

W40S P/Ľ

(40x30,1x73,5)

  P/Ľ

(40x30,1x73,5)

W40 W500K
(50x30,1x37,5)

W600K
(60x30,1x37,5)

W60

(60x30,1x73,5)

W80S

(80x30,1x73,5)

W80

(80x30,1x73,5)

W60/60 P/Ľ

(60x60,1x73,5)

W30N  P/Ľ

(29x28,5/30,1x73,5)

S80ZL

(80x46x82)

S40/210/57  P/Ľ

(40x58,6x210)

 P/Ľ

(60x57x210)

S60L0  

LORA MDF NEW klasszikus-égerfa

- a méretek ebben a sorrendben vannak (Szé/Mé/Ma) cm
- 
- alsó szekrények ára nem tartalmazza a munkalapot
- a munkalap LORA MDF klasszikus égerfa ára: 1 fm/12 900 Ft.

felső díszléc ára: 1 folyóméter/ , díszléc W60/60 - 2 200 Ft 2200 Ft
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W-60N
60x72x60 cm

W-40
40x72x30 cm
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S-80ZL
80x82x46 cm

S-60 
60x82x46 cm

S-40
40x82x46 cm

W-60OK
60x36x30 cm

W-60
60x72x30 cm

W-30
30x72x30 cm

W-80 K2S
80x72x30 cm

W-80
80x72x30 cm

133 400 Ft
alapkonyha ára
munkalappal

fehér kivitelFABIANA
alapkonyha,  fehér kivitelben. Felső méret a füstelszívó szekrénykével: 2,4 m, az alsó méret: 1,8 m,
a munkalap 28 mm vastag. Az alapkonyha szekrényei munkalappal vannak szállítva. A mosogatószekrény 
munkalap nélkül van szállítva. Az elemes szekrények munkalap nélkül vannak szállítva.  A munkalap ára 

/1folyóméter. Vásárolható univerzális mosogató J/B - 

DTD laminált,

12 900 Ft 25 500 Ft.

S-80
80x82x46 cm

S-60/210
60x210x58,6 cm

S-90N
79,1x82x79,1 cm

S-60 KU
60x82x52,6 cm

S-40 SZ2
40x82x46 cm

213 900 Ft

25 500 Ft

9 900 Ft 21 100 Ft

18 800 Ft

15 700 Ft

28 500 Ft 44 700 Ft 35 700 Ft 35 700 Ft

69 200 Ft 70 900 Ft

50 800 Ft33 500 Ft13 400 Ft20 100 Ft22 900 Ft30 900 Ft33 400 Ft20 800 Ft26 300 Ft17 500 Ft

18 900 Ft 35 300 Ft 20 900 Ft 26 500 Ft 14 600 Ft

13 700 Ft

23 100 Ft 29 800 Ft 23 900 Ft 16 800 Ft

64 800 Ft

24 900 Ft25 900 Ft20 400 Ft42 600 Ft

11 000 Ft



JURA NEW IA

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

D-40 S1
40x45/60x85 cm

D-80 S1
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

S-40
40x56x211 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

G-40
40x30x64,8 cm

ZK-60
60x60x85 cm

konyhák

G - 80
80x30x57 cm

G - 80 O
80x30x57 cm

G - 30
30x30x57 cm

G - 60 
60x30x57 cm

G - 40
40x30x57 cm

G O - 50
50x30x40 cm

D - 80
80x47/60x84 cm

DZ - 80
mosogatószekrény

80x47/60x82 cm

D - 60
60x47/60x84 cm

D1S - 40
40x47/

60x84 cm

D - 30
30x47/

60x84 cm

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

CYRA - NEW

S - 50
50x56x200 cm 

DN - 90
88x88x84 cm

GN - 60
58x58/57

alapkonyha, , kivitel: ajtók: sonoma tölgyfa/váz: fehér. Felső méret a füstelszívó szekrénykével: 
2,5 m, alsó méret: 2 m. A mosogatószekrény munkalap nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá univerzális 
mosogató J/B - .

DTD laminált

25 500 Ft

D-40 S1
40x45/60x85 cm

OG-60
60x30x29 cm

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

GN-58*58
58x58x64,8 cm

D-80 S1
80x45/60x85 cm

DZ-80
80x45/60x85 cm

DN-88*88
88x88x85 cm

GW1-80
80x30x64,8 cm

DO-20
20x45/60x85 cm

JURA NEW I

G-40
40x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

alapkonyha, kivitel: ajtók: rigolletto sötét + világos/váz: wenge, , a munkalap 28 mm vastag, 
a felső méret a füstelszívó szekrénykével: 2,6 m, alsó méret: 2 m. A szekrények munkalappal és alsó szegéllyel 
vannak szállítva. A mosogatószekrény munkalap nélkül van szállítva. A szekrényelemek munkalappal
és alsó szegéllyel vannak szállítva. Vásárolható hozzá univerzális mosogató J/B - .

DTD laminált

25 500 Ft

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

ZK-60
60x60x85 cm
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alapkonyha, kivitel: ajtók: rigolletto világos + sötét/váz: wenge, , a munkalap 28 mm vastag, 
felső méret a füstelszívó szekrénykével: 2,6 m, alsó méret: 2 m. A szekrények munkalappal és alsó szegéllyel 
vannak szállítva, a mosogatószekrény munkalap nélkül. A szekrényelemek munkalappal és alsó szegéllyel 
vannak szállítva. Vásárolható hozzá univerzális mosogató J/B - .

DTD laminált

25 500 Ft

17 900 Ft 17 900 Ft 11 400 Ft 16 600 Ft 11 700 Ft 31 200 Ft

13 700 Ft

31 200 Ft 22 400 Ft 29 200 Ft 28 900 Ft 26 900 Ft 63 900 Ft

51 300 Ft

126 400 Ft

134 900 Ft

9 200 Ft 24 700 Ft 10 800 Ft 23 600 Ft

53 600 Ft

10 800 Ft

26 800 Ft 17 200 Ft 55 200 Ft 24 700 Ft 39 700 Ft 18 800 Ft

134 900 Ft
9 200 Ft 24 700 Ft 10 800 Ft 23 600 Ft

53 600 Ft

10 800 Ft

26 800 Ft 17 200 Ft 55 200 Ft 24 700 Ft 39 700 Ft 18 800 Ft



78 900 Ft78 900 Ft

CORNER

Baloldali - fehér textilbőr
kivitelben

Baloldali - capucino textilbőr
kivitelben

modern étkező szett – sarok pad, asztal és pad, színváltozat: fekete textilbőr,
capuccino vagy fehér textilbőr, asztal  - sonoma tölgy.DTD laminált

univerzális sarok pad + asztal + 2x puff, a pad tároló hellyel, kivitel: wenge + világoszöld szövet,
égerfa + világosbarna szövet vagy sonoma tölgyfa + világos barna szövet, anyag: ,
méretek Szé/Mé/Ma: pad – 170x120x85 cm, asztal – 105x61x77 cm, puff – 35x30x44 cm

DTD laminált

sarokpad
(SzéxMéxMa):

168x130x86 cm

pad (SzéxMéxMa):
112x48x48 cm

sonoma tölgyfa/világosbarna
szövet

asztal, pad + 2 puff

wenge/világoszöld szövet égerfa/világosbarna szövet

asztal (SzéxMéxMa):
120x80x74 cm

fekete textilbőr

MODERN
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80 ZL 2F BB
80 x82 cmx52

SPLIT

munkalap
Lancelot tölgy

újdonság

80 D 2F BB
80x52x82 cm

60 D 2F BB
60x52x82 cm

40 D 4S BB
40x52x82 cm

60 DG BB
60 cmx52x82 

89x89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

40 DK-210 2F
40 x210 cmx57

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

30 D ZAK BB
30 cmx55x72 

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

60 OK-40
60x31x40 cm

58x58 GN-72 1F
58,5/58,5 x71,5 cmx31

30 G-72 1F
30 x71,5 cmx31

30 G ZAK-72
30 x71,5 cmx30

50 OK-40
50  cmx31x40

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak

modern elemes konyhabútor kivitel: ajtók: matt fehér, korpus: fehér, , minden eleme  munkalap vastagsága 28 mm. Az elemek alsó léccel 
vannak ellátva, munkalap nélkül. Vásárolható hozzá munkalap lancelot tölgy ára: /m. Vásárolható hozzá univerzális mosogató J/B ára: .

DTD laminált raktáron – raktárkészletről azonnal vihető,
14 300 Ft 25 500 Ft

TIPPÜNK!

21 400 Ft 26 200 Ft 22 600 Ft 27 400 Ft 19 500 Ft 15 900 Ft 14 800 Ft 59 900 Ft 48 300 Ft 58 300 Ft

40 200 Ft 21 400 Ft 18 800 Ft 13 800 Ft 14 300 Ft 14 300 Ft 17 900 Ft 33 300 Ft

29 500 Ft29 500 Ft 37 400 Ft37 400 Ft

119 500 Ft119 500 Ft



szék (wenge, diófa)
fehér ára 18 400 Ft

44x49x95 cm

asztal (wenge, diófa)
fehér ára 35 600 Ft

135x80x74 cm

asztal (wenge, diófa)
fehér ára 28 900 Ft

110x70x74 cm

 
komplett 1+6

ára

GRID NEW
étkezőgarnitúra 1 + 6, kivitel: fa – cseresznyefa + bézs szövet, asztallap -furnérozott 
MDF, mérete (Szé/Mé/Ma): asztal: 135x80x74 cm, szék (Szé/Mé/Ma): 44x48x90 cm, 
ülőmagasság: 43 cm. Rendelhető hozzá külön szék 13 800 Ft.

OLEG NEW
étkezőgarnitúra 1 + 6, anyag: diófa + bézs szövet, asztallap - furnérozott MDF, mérete (Szé/Mé/Ma): asztal: 
80x135x74 cm, szék (Szé/Mé/Ma): 45x48x95 cm, ülésmagasság: 43 cm. Rendelhető hozzá külön szék: 13 800 Ft.

 
komplett 1+6

ára

96 200 Ft

étkezőgarnitúra 1 + 4, anyag: fa + textilbőr, színváltozat: wenge + fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): asztal: 
70x110x74 cm, szék (Szé/Mé/Ma): 44x48x90 cm, ülésmagasság: 45 cm. Rendelhető hozzá külön szék 16 200 Ft.

VENIS NEW

 
komplett 1+4

ára

ASTRO NEW
szék és étkezőasztalok, szék – kivitel: wenge+ fehér textilbőr, fehér+barna szövet vagy diófa+világosbarna melírozott szövet
(Szé/Mé/Ma): 44x49x95 cm, étkezőasztal - furnérozott MDF, kivitel: wenge, diófa vagy fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 110x70x74 cm
vagy 135x80x74 cm. Az asztal wenge színben csak a készlet erejéig.

fehér + barna szövet

diófa + vilagosbarna melír szövet
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wenge + fehér
     textilbőr

szék

BRISBO
Étkező szett 1+4, kivitel: fehér fa + szürke szövet, vagy diófa + bézs szövet, asztallap - MDF, méretek (SzéxMéxMa): asztal: 110x70x76 cm, szék: 42x45,5x93,5 cm. Ülőmagasság: 46,5 cm.

dió + bézs

fehér + szürke

17 200 Ft17 200 Ft

73 300 Ft
83 700 Ft

109 900 Ft

115 300 Ft

17 200 Ft17 200 Ft 31 500 Ft 27 500 Ft



luxus étkező bútor bükkfából, modern design a legjobb áron a piacon

cseresznye
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mézes tölgyCIDRO
masszív bükk furnér étkezőasztal széles lábakkal, színváltozat: diófa, vagy cseresznyefa, 

asztalfelület 135x80 cm – 4 személyes, (Szé/Mé/Ma): 135x80x75,3cm. Csak a készlet erejéig.

d
ió

fa
/b

éz
s 

te
xt

ilb
ő

r

w
en

ge
/s

ö
té

tb
ar

n
a 

sz
ö

ve
t

ABRIL
étkezőasztal bükk tömörfából, színkivitel: diófa/bézs textilbőr, wenge/sötétbarna szövet

vagy merlot bükkfa/bézs szövet, Szé/Mé/Ma: 46x51x92,5 cm, ülőmagasság: 48,5 cm.

A wenge és a bükk változat csak a készlet erejéig.

GRID NEW
szék, cseresznyefa + bézs szövet,

(Szé/Mé/Ma): 44x48x90 cm,
ülőmagasság: 43 cm.

OLEG NEW
szék, változat: diófa+ bézs szövet,

(Szé/Mé/Ma): 45x48x95 cm,
ülőmagasság: 43 cm.

ASTRO NEW

18 400 Ft
szék, kivitel: wenge+ fehér textilbőr, fehér+barna szövet vagy diófa+világosbarna melír szövet (Szé/Mé/Ma): 44x49x95 cm, ülőmagasság: 43 cm. 

A fehér+világosbarna szövet kivitel ára – . Wenge színben csak a készlet erejéig.

tól- 

fehér+barna szövet
diófa + világosbarna

melír szövet
wenge

+fehér textilbőr

dió
cseresznye

wenge

ROSPAN
modern étkezőasztal, anyag és színkivitel: tömörfa + MDF, Szé/Mé/Ma: 120x80x75 cm cseresznyefa,

diófa vagy wenge színbe vagy Szé/Mé/Ma: 80x80x75 cm diófa vagy wenge színben. Csak a készlet erejéig. 

dió

wenge

URAN
modern étkezőasztal, változat: tömörfa +
MDF wenge, Szé/Mé/Ma: 150x90x75 cm.

Rendelhető a raktárkészlet erejéig

wenge

dió +  wenge

ALTON
masszív meghosszabítható étkezőasztal, 

anyag:massziv tömörfa + MDF, színkivitel: 
merlot bükkfa,asztal mérete: 120x75cm, 

meghosszabítva: 150cm
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masszív tömörfa + fafurnér

DUNA
pad bükk tömörfából, jól kombinálható az étkezőasztalokkal, színváltozat: 

cseresznyefa/barna szövet  mérete (Szé/Mé/Ma): 100x38x48 cm.

új színváltozat
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SILAS
étkezőszék, anyaga: fa+szövet,

színkivitel:  sonoma tölgy + szövet krém, sötét tölgy + szövet szürkésbézs
méret (Szé/Mé/Ma): 41x50x90 cm, ülőmagasság: 44 cm. 

120x80 cm

80x80 cm

13 800 Ft13 800 Ft 13 800 Ft13 800 Ft

17 200 Ft

13 600 Ft 13 600 Ft 19 400 Ft 18 900 Ft 18 900 Ft

41 900 Ft

34 400 Ft

68 300 Ft

45 400 Ft

22 500 Ft

52 900 Ft
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FARO
masszív, meghosszabbítható étkezőasztal, bükk furnér a következő színváltozatokban:

diófa, cseresznye, wenge vagy bükkfa merlot. Az asztalfelület kinyitás elött 120x90 cm – 4-6 személynek,

kinyitás után 240x90 cm – 8-12 személynek. (Szé/Mé/Ma): 120/240x90x75,5 cm.
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BONA

103

magas étkezőszék bükk tömörfából, színváltozat: cseresznyefa/bézs

szövet vagy wenge/terrakotta szövet, (Szé/Mé/Ma): 44,5x50x  cm,

ülőmagasság: 48 cm. A wenge/terakotta változat a raktárkészlet erejéig 

tömörfa + fafurnér

w
en

ge
/l

sz
ö

ve
t 

b
éz

s 
FC

cs
er

es
zn

ye
/s

zö
ve

t 
b

ar
n

a

d
ió

fa
/b

éz
s 

te
xt

ilb
ő

r

DESI

103

magas étkezőszék bükk tömörfából, színváltozat: diófa/bézs textilbőr, cseresznyefa/barna szövet,

wenge/bézs szövet FC vagy bükkfa merlot/barna szövet, (Szé/Mé/Ma): 44,5x50x  cm, ülőmagasság: 48 cm. 

luxus étkező bútor bükkfából, modern design a legjobb áron a piacon

w
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FARO asztal/ BONA szék - cseresznye

FARO asztal/ ABRIL szék

diófa 

VENIS NEW
szék, változat: wenge + textilbőr 

fehér, Szé/Mé/Ma: 44x48x90 cm, 
ülőmagasság: 45 cm
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szett 1+4
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BJORK NEW
meghosszabbíthatóétkezőasztal szett 1+4, , kivitel: fa – fehér + szürke szövet 

mérete (Szé/Mé/Ma): 75 -115x75x75cm, szék (Szé/Mé/Ma): 43,8x56x90,4 cm, ülőmagasság: 49 cm.

EDINA

103

magas étkezőszék bükk tömörfából, változat: 
mézes tölgyfa/barnaszövet 

(Szé/Mé/Ma): 44,5x52,5x  cm,
ülőmagasság: 48 cm. 

JENNER
Étkezőszék kartámasszal, kivitel: fém- fekete

+ szövet – szürke vagy fém – természetes fa színű festéssel + türkiz 
szövet.Méret: (Szé/Mé/Ma): 51,5x53x85 cm, ülőmagasság: 46 cm. 

Csak a készlet erejéig..

ASLAN
Étkezőszék, kivitel: fém - fekete + 

szövet – szürke vagy fém – természetes 
fa színű festéssel + türkiz szövet,

(Szé/Mé/Ma): 43x55x85 cm, ülőmagasság: 46 cm.
Csak a készlet erejéig.

PEDREK TYP 3
étkezőasztal

étkezőasztal, anyaga: edzett üveg + fém, kivitel: lábak - fém bükkfa színű festéssel, 
mérete: 150x90x75cm. Kombinálható a PEDREK TYP 1 vagy TYP 2 dohányzóasztalokkal 
a 84. és a 86. oldalról. Csak a készlet erejéig.

PEDREK TYP 3

17 900 Ft17 900 Ft 21 800 Ft21 800 Ft 19 700 Ft19 700 Ft

21 800 Ft21 800 Ft

16 200 Ft16 200 Ft 22 400 Ft22 400 Ft

78 900 Ft78 900 Ft

99 900 Ft

42 700 Ft 15 900 Ft 21 900 Ft



VIVA NEW
sötétbarna + falábak sötét diófa

színben, (Szé/Mé/Ma): 42x49x89 cm,
ülőmagasság: 46 cm

Csak a készlet erejéig.

JUDY 2 NEW

26 500 Ft. 

étkezőszék, kivitel: krém színű szövet + natúr fa lábak, fehér szövet
fekete virágokkal + falábak sötét diófa színben. Méret: (Szé/Mé/Ma): 

46x63x104 cm,ülőmagasság: 48 cm. 
A fehér szövet-fekete virágos változat ára 

MONA 2 NEWMONA 2 NEW
bárszék, változat: sötétbarna textilbőr + 

fa lábak sötét diófa színben, (Szé/Mé/Ma): 
42x57x107 cm,

ülőmagasság: 75 cm.

RORY 2 NEW

étkező szék, textil bőr fehér (fekete varrás), sötétbarna (fehér varrás) + fa
színek: sötét dió, ( ): 46x61x100 cm, ülőmagasság: 48 cm.Szé/Mé/Ma

-tól
krém

ARDON
étkező szék, anyag: textilbőr + szövet + fa - természetes, szín:

fe hér vagy fekete textilbőr + szövet melír ( ):
47x47x105cm, ülésmagasság: 48 cm.

Szé/Mé/Ma
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fehérsötétbarna

JANIRA

szövet + fa bükk lábak
( ): 44x61x99 cm,

:
48x44 cm.

étkező szék, kivitel: szürke

Szé/Mé/Ma
ülésmagasság x ülésmélység

REFINA
étkező szék, kivitel: barna

szövet + fa fekete lábak
( ): 44x61x99 cm,
ülésmagasság x ülésmélység:

48x44 cm.

Szé/Mé/Ma

SELUNA
étkező szék, kivitel: szürke szövet + fa fekete lábak, világosszürke szövet + fa
fekete lábak vagy bézs szövet + fa bükk lábak, ( ): 44x57x88 cm,

ülésmagasság x ülésmélység: 48x42,5 cm. A ,  változat raktáron 2019.10.15.-tól.
Szé/Mé/Ma

világosszürke bézs

újdonság

MERIKA
étkező szék, kivitel:mentol  szövet

+ fa lábak természetes,
( ): 48x61x99 cm,

ülésmagasság
x ülésmélység: 48x44 cm.

Szé/Mé/Ma

GERTI
design ülőke, anyaga: müanyag, szín: fehér, fekete vagy zöld,

(Szé/Mé/Ma): 47x55x57 cm, ülőmagasság 48 cm. Csak a készlet erejéig. étkezőszék, varrással, anyaga: szövet + fehér fém, színváltozat: szürke, zöld, ciklámen vagy kék szövet,
(SzéxMéxMa): 50x54x85 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 47x39 cm. Csak a készlet erejéig.

zöld szürke ciklámenkék

VETAR
design fotel kényelmes, bársonyos karfával 

 anyag: bársony szövet + fém, rózsaszín bársony
szövet + fekete láb vagy szürke bársony szövet + fekete lábak, méretek:

( ): 59x65x92 cm, az ülés magassága 45 cm, az ülés mélysége 45 cm. Szé/Mé/Ma

újdonság
formatervezett fotel, kartámasszal,

anyag: PU+ fém, szürke PU + fekete fém,
méretek: ( ) 47x47x80 cm, ülőmagasság

46 cm és 43,5 cm. 
Szé/Mé/Ma

KOMBO újdonság

ONTARI

25 500 Ft25 500 Ft 19 400 Ft19 400 Ft 18 800 Ft18 800 Ft 17 500 Ft17 500 Ft

25 900 Ft25 900 Ft

szürke világosszürke bézs

21 300 Ft21 300 Ft

22 900 Ft22 900 Ft 23 700 Ft23 700 Ft

17 300 Ft

19 400 Ft

7 500 Ft7 500 Ft

23 300 Ft23 300 Ft 26 300 Ft26 300 Ft

14 600 Ft14 600 Ft

17 500 Ft17 500 Ft 17 900 Ft17 900 Ft



barna + bükkfa

design fotel, anyag: fa + fém + szövet, színkivitel: smaragdzöld + fekete lábak, szürkésbarna taupe + fekete lábak, szürke + bükkfa, sötétbarna + bükkfa, szürke csiszolt bőr hatással + fekete lábak,
bézs + bükkfa, Szé/Mé/Ma: 58x60x92 cm, ülőmagasság: 49 cm, ülőmélység: 41 cm

DABIR
smaragdzöld szövet+ fekete lábak szürkésbarna taupe szövet + fekete lábak szürke szövet + bükkfa sötétbarna szövet + bükkfa barnásszürke szövet + fekete lábak

csiszolt bőr hatással

bézs szövet + bükkfa

LANDOR

szines patchwork
kocka szövet + bükkfa

kékesbézs szövet
patchwork minta+ bükkfa

fekete fehér patchwork
szövet + bükkfa

171ÉTKEZŐBÚTOROK/SZÉKEK/FOTELEK

design kreslo, anyaga: szövet + fém,
színváltozat: szürke + fekete lábak;

(SzéxMéxMa): 61,5x56x80,5 cm, 
ülőmagasság x mélység: 47x45 cm.

RAVEN

GODRIC
design fotel, anyag: szövet+fa, szín: sötétszürke+fekete 

lábak és sötétbarna + bükkfa lábak, (Szé/Mé/Ma): 
56x57x78 cm, ülőmagasság: 51 cm.

sötétszürke
szövet

+ fekete lábak

sötétbarna
szövet + bükkfa

lábak

     TOPAZ
design szék, kivitel: fekete

DELUXE textilbőr fém lábak fekete
festett, méretek (SzéxMéxMa): 56x 53,5x 79cm

ülésmagasság: 47 cm

újdonság

formatervezett karosszék, anyag: bársony szövet + festett fém lábbal , bézs szövet + fekete lábak, mentol
szövet + lábak bükk bevonattal, szürke-barna - TAUPE szövet + lábak bükk bevonattal vagy tégla szövet
+ fekete festett lábak, méretek (SzéxMéxMa): 56x63x78 cm, ülésmagasság x ülőmélység: 47,5x46 cm. 

Készleten 2019.08.28.

bézs
szövet + fekete 

lábak

mentol
szövet + bükk

lábak

újdonság
bükk lábak

design fotel, anyag: fa + fém + szövet, színkivitel:  szines patchwork kocka szövet + bükkfa, fekete fehér 
patchwork szövet + bükkfa, kékesbézs szövet patchwork minta+ bükkfa, Szé/Mé/Ma: 58x60x92 cm, 

ülőmagasság x ülőmélység: 51 x 46cm.

TANDEL
formatervezett karosszék, anyag: szövet + fém lábak, kivitel: barna szövet + láb bükk 

kék szövet + fekete lábak, smaragd szövet + lábak bükk vagy világos szürke szövet + fekete lábak,
méretek: (SzéxMéxMa): 50.5x58x85 cm, ülőmagasság x ülőmélysége: 47x43 cm. Készleten 2019.08.28. 

barna
szövet + bükkfa

lábak

kék
szövet + fekete

lábak

smaragd
szövet + bükkfa

lábak

világosszürke
 szövet + fekete

lábak

újdonság

fekete lábak bükk lábak

szürkésbarna
- TAUPE szövet + bükk

lábak

tégla
szövet + fekete

lábak 

CLORIN
formatervezett fotel, anyaga: sötétszürke + bükk, barna

+bükk, világoszürke + bükk, mérete (SzéxMéxMa): 56x60x82 cm, 
: 46x46 cm. Készleten 2019.09.30. -tól ülőmagasság x ülőmélység

- barna és világoszürke, 2019.10.30. -tól - sötétszürke.  

újdonság

világoszürke + bükkfa

fekete lábak

ODOVEL

24 500 Ft24 500 Ft24 500 Ft 31 900 Ft31 900 Ft31 900 Ft

28 900 Ft28 900 Ft28 900 Ft

27 200 Ft 28 700 Ft 32 200 Ft 24 500 Ft

26 200 Ft 27 700 Ft 23 200 Ft

sötétszürke + bükkfa



 
terrakotta
bársony 

Modern design szék, anyag: műanyag+bükkfa, szín: 
szürke + szürke lábak, (Szé/Mé/Ma):55,5 x 54,5 x 75 cm, 

ülőmagasság: 45 cm. Lehetségeskombinálni a DEJAN NEW és  
CYRUS NEW asztalokkal. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

KABOR
étkezőszék, anyag: MDF + fém, szín: MDF szürke 
diófa szín+ fekete lábak, méret: (Szé/Mé/Ma): 

120x80x75. Csak a készlet erejéig.

MAKARIA
étkezőszék, anyag: szövet + fém – bükkfa színű festéssel, szín: 

bársonyos szürke szövet, (Szé/Mé/Ma): 45x48x86 cm,
ülőmagasság: 46 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig. 

szürkésbarna
szövet 

szürke
szövet

sötétszürke szövet
+fekete lábak

mentol
szövet

szürkésbarna
szövet

b
ár

so
n

yo
s 

sz
ü

rk
e 

sz
ö

ve
t

MAKARIA szék

SABRA
extra puha ülőrésszelÉtkezőszék , anyag: szövet+fa, szín: bézs színű 

szövet+bükkfa, mentol színűszövet+ bükkfa , szürke szövet+ bükkfa , 
szürkésbarna szövet+ bükkfa. (Szé/Mé/Ma): 50x48x82 cm, 

ülőmagasság: 46 cm.Készleten 2019.08.28.-tól.
design szék, anyag: lábak: fa + műanyag ülőrész, szín: fehér, szürke, fekete, cappuccino;(Szé/Mé/Ma): 53x47x82 cm, 

ülőmagasság: 43 cm. A fekete és cappuccino színek csak a készlet erejéig..

KALISA
fehér szürke fekete cappuccino
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étkezőszék , anyag: szövet + fa, szín: szürkésbarna, szürke + bükkfa lábak,

és sötétszürke+fekete lábak. (Szé/Mé/Ma): 48x57x81 cm, ülőmagasság: 44 cm.

      LORITA
extra puha ülőrésszel

LEVIN

étkező szék, anyag: ülés + szövet, fém láb bükk kivitelben, szín:
sötétbarna, világosszürke, sötétszürke vagy krém, méretek (SzéxMéxMa): 45x52x81cm, ülésmagasság 45 cm.

LEGA

krémsötétszürkesötétbarna világosszürke

szürke 
szövet

bézs
szövet

SEMER NEW
design szék extra puha üléssel, anyag: fa - bükk + műanyag + textilbőr, szín: fehér, sötét szürke, krém, mentol, olíva, világos szürke vagy fehér műanyag + bársony terrakotta , mentol

vagy szürkésbarna - taupe bársony (SzéxMéxMa): 48x56x80 cm, ülésmagasság: 47 cm. Bársony változat készleten 2019.08.15.-től.

újdonság

textilbőr fehér textilbőr sötétszürke textilbőr mentol textilbőr olivatextilbőr világosszürke textilbőr krém

bársony
mentol

 
szürkésbarna- taupe

 bársony

SEMER NEW

14 400 Ft14 400 Ft

12 600 Ft

41 900 Ft
12 600 Ft 15 700 Ft

22 200 Ft 21 200 Ft

11 900 Ft 11 300 Ft



szürke sötétbarnamentol capuccino - vanilia olajkék konyak

DEJAN NEW
étkezőasztal, anyag: MDF-asztallap + tömörfa lábak,

színválaszték: fehér-lap + natúr-láb, Szé/Mé/Ma:
80x80x75cm. Kombinálhatóa BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA,

LORITA és LODENA székekkel.

CYRUS NEW
étkezőasztal, anyag: MDF- asztallap + tömörfa lábak,

színválaszték: fehér-lap + natúr-láb, Szé/Mé/Ma:
120x80x75cm. Kombinálható a BALI 2 NEW, 

LEVIN, DAMARA LORITA a LODENA székekkel.
BALI 2 NEW szék + DIDIER 3 NEW asztal a 175.oldalról.

fekete fehér

BALI 2 NEW
design szék  – textilbőr, anyag: műanyag +bükkfa , színek: fekete, fehér, sötétbarna, olajkék, konyakszín, mentol, cappuccino - vanília vagy szürke. Méret (Szé/Mé/Ma): 48x56x81 cm, ülőmagasság: 45 cm.extra puha üléspárnával

fehér

KEMAL NEW
design székek , anyaga: fa+textilbőr+műanyag, extra puha üléspárnával

szín: fehér+bükkfa, sötétszürke+ bükkfa, fekete + fekete lábak, fekete + bükk Mérete: (Szé/Mé/Ma):
48x56x82 cm, ülőmagasság: 47 cm. Kombinálható a GAMIN NEW asztallal vagy a Didier 3
New asztallal a 175. oldalról, vagy a Monty asztallal. A fekete + bükk csak a készlet erejéig.

GRACE
design szék, anyaga: fa – fekete + műanyag,

szín: fekete, mérete (Szé/Mé/Ma):
55x56x83cm, ülőmagasság: 44 cm.

Kombinálható a Monty asztallal

sötétszürkefehér

fekete fehér

fekete + fekete lábak

DAMARA
modern szék , anyag: fa – bükkfa+műanyag+szövet, szín: fehér műanyag + szövet szürke, szürkésbézs, olajkék, csokoládé, lila, piros, zöld, szürke verzo és barna verzo. Méretek:
(Szé/Mé/Ma): 48x57x80cm, ülőmagasság: 46cm. Lehet kombinálni a DEJAN 2 NEW vagy a CYRUS NEW termékekkel. A piros, lila, olajkék változat csak a készlet erejéig.

MONTY
kerek étkezőasztal, anyag: MDF+fa, szín:

fekete+fekete lábak, méret: (Szé/Mé/Ma):
60x60x75 cm. Kombinálható a GRACE és

a KEMAL székekkel. 
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a piros, lila
olajkék ára

a többi kivitel
ára

fekete + bükk

új
színváltozat

piros olajkék szürke zöld  verzo barna

csokoládélila szürkésbézs
 verzo szürke

14 900 Ft14 900 Ft14 900 Ft

15 900 Ft15 900 Ft15 900 Ft

15 900 Ft15 900 Ft15 900 Ft

35 900 Ft35 900 Ft35 900 Ft 43 500 Ft43 500 Ft43 500 Ft

15 500 Ft15 500 Ft15 500 Ft

17 400 Ft17 400 Ft17 400 Ft

14 400 Ft14 400 Ft14 400 Ft

18 800 Ft18 800 Ft18 800 Ft 37 200 Ft37 200 Ft37 200 Ft



FEMAN 3 NEW
műanyag étkezőszék, színváltozat: fehér, fekete, mentol vagy meleg szürke + krómozott lábak, Szé/Mé/Ma:  62x63x80 cm, ülőmagasság: 48 cm.

fehér meleg szürke

fehérszürke fekete

ANISA 2 NEW
étkezőszék, anyag és színkivitel: müanyag/fehér,szürke,meleg szürke, mentol,

 zöld vagy fekete + króm lábak, (Szé/Mé/Ma): 46x53x80 cm, ülőmagasság  43 cm. 

čierna mentol

meleg szürke

mentol
zöld

METAL 2 NEW
extra puha textilbőr ülőpárnával,design székek  anyag: krómozott lábak + műanyag, színek: fekete, capuccino-vanília, mentol, hidegszürke, melegszürke vagy fehér, méret 

Szé/Mé/Ma: 48x56x83, ülőmagasság: 48 cm.

 fehérfekete mentol meleg szürkehideg szürke

ANISA 2 NEW

ARTEM

fehér extra magasfényű HG
étkező asztal, anyag: MDF + króm, kivitel:

, mérete: 120x80x72 cm.
Kombinálható METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW székekkel.

étkező asztal, anyag: MDF + króm, kivitel:
, mérete: 80x72 cm.

Kombinálható METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW székekkel.
fehér extra magasfényű HG

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

extra magas fényű HGextra magas fényű HG
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fekete mentol

cappuccino-vanilia

RONDY

TAMORA
extra puha ülésseldizájn szék , anyaga: fém + műanyag

+ textilbőr, szín: króm + fehér vagy fekete + fekete
méretek (Szé/Mé/Ma): 48x57x80cm, ülésmagasság: 46 cm. 

15 500 Ft15 500 Ft

17 500 Ft17 500 Ft 15 600 Ft15 600 Ft 14 500 Ft14 500 Ft

12 200 Ft12 200 Ft

13 300 Ft13 300 Ft

33 600 Ft

12 200 Ft12 200 Ft

13 300 Ft13 300 Ft

45 400 Ft45 400 Ft

16 700 Ft16 700 Ft



a legjobb ár a piacon!

narancsfehér zöld szürke
barna

CINKLA 3 NEW
design szék, anyag: bükkfa+ műanyag, szín: fehér, fekete, zöld, narancssárga, sötétbarna, capuccino-vanília, szürke vagy melegszürke, mérete (Szé/Mé/Ma): 46x54x82 cm, ülőmagasság: 45 cm.

Kombinálható a DIDIER 3 NEW vagy GAMIN NEW asztallal.

kék

zöld
sötétbarna

szürke

fekete

mentol

cappuccino

fekete

cappuccino-vanilia meleg szürke

fehér

piros

Jól kombinálható a 

Cinkla 3 NEW, Damen NEW ,

 Kemal NEW székekkel.

étkeőasztal anyaga: MDF + fa lábak (bükk), mérete ( ): 120x80x75cm vagy 70x70x75cm. 
 

Szé/Mé/Ma

DIDIER 3 NEW

étkezőasztal: MDF asztallap + fa lábak, színváltozat: fehér asztallap + bükkfa lábak, ámérő x Ma: 80x74 cm, vagy 90x74 cm, vagy 60x74 cm.GAMIN NEW

 átmérő 80 cm  átmérő 90 cm

Jól kombinálható a 

Cinkla 3 NEW, Damen NEW,

 Kemal NEW székekkel.

 átmérő 60 cm

70x70x75 cm120x80x75 cm

175ÉTKEZŐBÚTOROK/ASZTALOK/SZÉKEK

DAMEN NEW                 
design szék, anyag: lábak: tömörfa + acél, ülés: műanyag, szín: bükkfa+fehér, piros, kék, sötétbarna, szürke, zöld,

capuccino, mentol vagy piros, Szé/Mé/Ma: 64x47x83,5, ülőmagasság x ülőmélység: 45x45 cm. Kombinálható a DIDIER NEW vagy GAMIN NEW asztallal..

   a

DIDIER 2 NEW

9 450 Ft9 450 Ft

15 900 Ft15 900 Ft

12 400 Ft12 400 Ft

36 400 Ft36 400 Ft

39 600 Ft39 600 Ft

27 900 Ft27 900 Ft

22 900 Ft22 900 Ft 29 900 Ft29 900 Ft 38 500 Ft38 500 Ft



barnás fekete patchwork
szövet, pepito minta + bükkfa

REGE
design varrott szék, anyag: bükkfa + szövet, szín: szürke,

mérete Szé/Mé/Ma: 50x58x82 cm, szín: szürke
ülőmagasság: 45 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

TYP 1

TOBO 3 NEW

 
 

59,5x65,5x84,5 cm,ülőmagasság: 47 cm.

modern fotel patchwork
stílusban, anyaga: bükkfa+ acél+szövet,
szín: patchwork szövet, kocka mintás,

Szé/Mé/Ma:

CANDIE 2 NEW

design szék patchwork stílusban, anyag: bükkfa + szövet, szín:mintás 
szövet, Szé/Mé/Ma: 47x41x75cm,ülőmagasság 45 cm. 

TYP 2

TYP 10TYP 9

szék, fekete-fehér patchwork + bükkfa, anyag: szövet + fa, Pepito typ 10:
Szé/Mé/Ma: 46,5x53,5x82 cm, ülőmagasság: 46 cm. Pepito typ 9:

Szé/Mé/Ma: 47x41x75 cm, ülőmagasság: 46 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig 

PEPITO 

KUBIS TYP 2
modern fotel patchwork stílusban, anyag: bükkfa
+ mintás szövet, Szé/Mé/Ma: 59,5x65,5x84,5 cm,

ülőmagasság: 47 cm. Kombinálható a
GAMIN NEW vagy a Didier 3 New 

asztallal a 175. oldalról.

DAREL NEW

26 100 Ft.
59,5x65,5x84,5 cm, ülőmagasság 47 cm.

Ára 

design fotel, anyaga: masszív fa+acél, ülés:
szövet, kivitel: világosszürke szövet minta

+ bükkfa, Szé/Mé/Ma:

 

 - tól 24 300 Ft 

KUBIS NEW

 
 59,5x65,5x84,5 cm,

ülőmagasság 47 cm.

design fotel, anyaga:
masszív fa+acél, ülés:szövet, kivitel: 

mintás szövet+ bükkfa, 
Szé/Mé/Ma

AMPER NEW

26 100 Ft.  

59,5x65,5x84,5 cm, 
ülőmagasság 47cm.

Ára 

design fotel, anyaga: masszív
bükkfa+ acél ülés:

szövet + fekete lábak, szín:
fekete-fehér szövet minta + fekete lábak,

Szé/Mé/Ma:

TYP 3

Kombinálható a GAMIN NEW vagy a Didier 3 New asztallal a 175.oldalról.

             
modern fotel, anyag: bükkfa + szövet, 

szín: barna,Szé/Mé/Ma
59,5x65,5x84,5 cm, ülésmagasság : 47cm. 

Jól kombinálható a 
GAMIN NEW vagya DIDIER asztalokkal

a 175.oldalról. 

 DAREL TYP 2
LAMIS 

modern fotel, anyag: bükkfa + szövet, szín:
fekete-fehér mintás szövet, Szé/Mé/Ma: 

62x47x83cm,ülésmagasság: 45cm. 
Jól kombinálható a 

GAMIN NEW vagya DIDIER asztalokkal.

design fotel, anyaga: MDF + minta, kivitel: szövet minta + bükkfa,
méret:(Szé/Mé/Ma): 62x60x83 cm. Ülőmagasság: 45 cm. 

A KADIR typ 2 változat csak a készlet erejéig.

KADIR

typ 1 typ 2 typ 3

étkezőszék, anyag: fa + fém + szövet,
színkivitel: fekete-fehér szövet minta+ fekete lábak,
Szé/Mé/Ma: 44,5x51x83 cm, ülésmagasság: 44 cm 

AMPERA NEW
étkezőszék, anyag: fa + fém + szövet, színkivitel:

fekete-fehér szövet minta+ fekete lábak,
Szé/Mé/Ma: 44,5x51x83 cm, ülésmagasság: 44 cm.

DARELA NEW 

kivitel Kubis New 
a Tobo 3 New
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Typ 1,3

ZERON

újdonság

design fotel karfával, anyaga: bársony szövet + fém, kivitel:mustársárga 
bársony szövet+fekete fém lábak, világosszürke bársony szövet+fekete fém lábak,

mérete (Szé/Mé/Ma): 57x64x84,5 cm, ülőmagasságx ülőmélység: 50x44 cm. 

mustársárga bársony szövetvilágosszürke bársony szövetLANDOR
design fotel, anyaga: fa+fém + 

fekete/fehér minta + fekete lábak vagy pepito minta/fekete patchwork 
+ bükk (Szé/Mé/Ma): 58x60x92 cm, ülőmagasság x ülőmélység: 51x46 cm. 

Csak a készlet erejéig.

szövet szín: 

fekete fehér szövet 
minta+ fekete lábak

33 100 Ft

27 900 Ft27 900 Ft

13 600 Ft13 600 Ft 13 400 Ft13 400 Ft 31 400 Ft31 400 Ft

33 200 Ft33 200 Ft
33 200 Ft33 200 Ft

26 400 Ft26 400 Ft 23 900 Ft23 900 Ft 33 300 Ft33 300 Ft 32 300 Ft32 300 Ft 27 900 Ft27 900 Ft

16 300 Ft16 300 Ft 16 300 Ft16 300 Ft

22 100 Ft22 100 Ft

30 300 Ft30 300 Ft

31 900 Ft31 900 Ft

29 900 Ft29 900 Ft 29 900 Ft29 900 Ft



szürke béžová fekete fehér  bézs
ERVINA

étkező szék, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: fehér, bézs, szürke és fekete textilbőr,
méret (Szé/Mé/Ma): 42x43x99cm, ülőmagasság 47 cm.

EDLIN
szék, anyag: króm + műanyag, színkivitel:

fehér, Szé/Mé/Ma 48x52x76 cm,
ülőmagasság: 44cm. Rendelhető a

raktárkészlet erejéig. 

fehér

        BALRAM
étkezőszék, kivitel: fém

- fekete + szövet-barna, (Szé/Mé/Ma): 
43x49x85 cm,ülőmagasság: 47,5 cm. 

A készlet erejéig. 

MERT
design étkező szék, kivitel: króm + bézs vagy szürke szövet, Szé/Mé/Ma:

44x56,5x101cm, ülőmagasság: 46 cm. 
Rendelhető a raktárkészlet erejéig

ADLAN
szürke bézs

MADORA
étkező szék, kivitel: króm + szürke vagy barna csiszolt bőr

hatasú szövet, Szé/Mé/Ma: 54x60x87cm, ülőmagasságx mélység: 
48x54 cm A barna kivitel csak a készlet erejéig. 

A szürke kivitel készleten 2019.07.30.-tól.

NADINA
étkező szék, kivitel: króm + bézs vagy barna csiszolt

, Szé/Mé/Ma: 54x60x89cm, ülőmagasság: 48 cmbőr hatasú szövet
ülőmélység:54 cm.

barna szürkefeketebarna szürkefeket

LANTOS
design étkező szék, anyag: fém és szövet, színkivitel: fekete szövet + fekete fém, barna szövet+ fekete fém, szürke

szövet+ fekete fém. . Szé/Mé/Ma: 55x57x83cm, ülőmagasság: 47 cm. A szövet csiszolt bőr hatasú
Csak a készlet erejéig.

ALMIRA
design étkező szék, anyag: fém és szövet, színkivitel: fekete szövet + fekete fém, barna szövet+ fekete fém, szürke

szövet+ fekete fém. . Szé/Mé/Ma: 55x57x83cm, ülőmagasság: 47 cm.A szövet csiszolt bőr hatasú
Csak a készlet erejéig.
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szürke bézs

DOTS
étkező szék, anyag: szövet + fém, szín

kivitel: bézs + barna + fekete lábak ( ):Szé/Mé/Ma
47x57x82 cm, ülésmagasság: 44 cm.

Készleten 2019.09.30-tól.

újdonság

MALISA NEW
étkező szék varrással, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: fekete, fehér, sötétszürke, 

méret (Szé/Mé/Ma): 45x38x99cm, ülőmagasság 46 cm.

sötétszürke fehér fekete

SIDA
étkező szék, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: fehér,szürke és fekete textilbőr,

méret (Szé/Mé/Ma): 47x38x83cm, ülőmagasság 46 cm. Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

feketefehér szürke
bézs + fehér

SIGNA
étkező szék varrással, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: fehér+bézs, bézs+fehér és

fekete+fehér textilbőr, méret (Szé/Mé/Ma): 41x44x97cm, ülőmagasság 46 cm.

fehér + bézsfekete + fehér

design étkezőszék, anyag: szövet + textilbőr 
+ fém,színkivitel: bézs + barna + fekete,

Szé/Mé/Ma: 46x57x75 cm, ülőmagasság: 
47cm. A készlet erejéig. 

LORANA

étkező szék, kivitel: fekete fém
+ barna szövet, Szé/Mé/Ma: 44x60x87cm,

ülőmagasság: 48 cm.
Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

18 900 Ft 12 800 Ft 13 700 Ft 16 900 Ft 17 400 Ft

27 600 Ft 21 900 Ft

25 700 Ft 23 600 Ft 24 700 Ft

25 700 Ft

21 900 Ft

23 400 Ft

11 300 Ft

14 400 Ft 11 900 Ft

11 900 Ft 15 200 Ft 14 990 Ft 14 990 Ft



DULCIA
étkezőszék, anyag: króm + textilbőr, színváltozat:
fehér vagy fekete, Szé/Mé/Ma: 40x58x103 cm,

ülőmagasság: 48 cm.

 fehérfekete

BETINA
étkezőszék, anyag: króm + textilbőr, színváltozat:zöld,

Szé/Mé/Ma: 44x60x102 cm, ülőmagasság:
48 cm. A készlet erejéig.

AMINA
étkező szék, anyag: szövet + króm, színkivitel: világosszürke, sötétszürke,

bézs szövet, méret Szé/Mé/Ma: 44x46x110 cm, ülőmagasság: 48 cm ülőmélység 42 cm

szövet sötétszürke szövet világosszürke

NEANA
étkezőszék, anyag: textilbőr + króm, színváltoza: fehér+fekete, fekete+fehér,
méret (Szé/Mé/Ma): 42x42x98 cm, ülőmagasság 47cm, ülőmélység 41 cm.

LESANA
étkezőszék varrással, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: bézs + fehér, fekete + fehér,

fehér + fekete, méret (Szé/Mé/Ma): 44x44x100cm, ülőmagasság 46cm,ülőmélység 46 cm.

OTILA
étkező szék varrással, anyag: textilbőr + króm, színkivitel: szürke, bézs és fehér,

méret Szé/Mé/Ma: 45x44x99 cm, ülőmagasság: 48 cm A készlet erejéig.

szürkefehérbézs

IZMA
étkező szék varrással, anyag: az ülő rész és a háttámla szövet/textilbőr szél + króm,

színkivitel: sötétszürke + fekete, bézs+bézs, barna+ barna, sötétszürke + fehér,
méret Szé/Mé/Ma: 41x43x99 cm, ülőmagasság: 47cm, ülőmélység 44 cm. 

bézs+bézs barna+barna sötétszürke+fekete sötétszürke+fehér

fehér+fekete fekete+fehér

szövet bézs

fehér + feketefekete + fehérbézs + fehér

NADINA
 csiszolt bőr hátású szövet,étkező szék, kivitel: króm +

szín: bézs vagy barna, Szé/Mé/Ma: 54x60x89 cm,
ülőmagasság: 48cm ülőmélység 54 cm.
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NESTA
étkezőszék varrással, anyag: textilbőr + króm, szín: fekete + fehér varrás, fehér + fekete varrás vagy bézs + fehér varrás, 

méretek (Szé/Mé/Ma): 44x46x98cm, ülésmagasság 48cm, ülésmagasság 43cm.Csak a készlet erejéig.

 fehérfekete bézs

20 800 Ft 18 100 Ft

24 700 Ft 18 100 Ft

17 500 Ft 18 800 Ft

19 300 Ft

22 400 Ft 23 800 Ft 17 600 Ft



barna textilbőr

BARNA NEW
étkezőszék fém fogantyúval, anyag: textilbőr + króm, színváltozat: szürke, fehér, világosbarna, fekete és sötétbarna textilbőr,
méret: (Szé x Mé x Ma): 43x46x100cm, ülőmagasság: 47 cm., ülőmélység: 42cm. A sötétbarna változat csak a készlet erejéig.

 fehérfekete világosbarna

fehér textilbőrfekete textilbőr

ABIRA NEW
étkezőszék, anyag: króm + textilbőr vagy szövet, színváltozat: textilbőr fehér, fekete, sötétszürke, világosszürke, capuccino, barna, vagy szövet krémszínű és zöld szövet, Szé/Mé/Ma: 43x44x96 cm, 

ülőmagasság: 47 cm, ülőmélység: 43cm.

világosszürke textilbőrsötétszürke textilbőr capuccino textilbőr

szürkesötétbarna

ASPER NEW 1 ASPER NEW 2 ASPER NEW 3
meghosszabítható

Luxus modern étkezőasztal, színváltozat: bükk asztallap + MDF lábak acél
felülettel, anyaga: MDF + acél, méret (Szé/Mé/Ma): 200x100x76cm. Csak a készlet erejéig.

MADUR

200 cm

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

zöld szövet bézs szövet

ABIRA NEW

ASPER NEW 4 ASPER NEW 5

ASPER NEW

ASPER NEW 1 140-180x80x76cm,   - meghosszabítható: 90 700 Ft                  
ASPER NEW 2:  120x80x76 cm,                                           50 900 Ft   45 200 Ft
ASPER NEW 3: 140x80x76 cm,                                                                56 700 Ft
ASPER NEW 4: 160x80x76 cm,                                                                72 600 Ft
ASPER NEW 5: 80x80x76 cm,                                              47 500 Ft    39 700 Ft

Modern meghosszabítható
étkezőasztal, színkivitel:
fehér extra magas fényű HG,
anyag: MDF, méretek
Szé/Mé/Ma:

ASPER NEW 4

ASPER NEW 5
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sötétbarna

FARULA
étkező szék, anyag: szövet + PU + króm, színes kivitel: smaragd + fekete PU + króm,

szürkésbarna TAUPE szövet + szürke PU + króm, tégla + barna PU + króm, méretek: (Szé/Mé/Ma): 43x62x91 cm
az ülés magassága 47 cm, az ülés mélysége 44 cm. Készleten 2019.08.28.

újdonság

smaragd 
szövet +

fekete PU

szürkésbarna-TAUPE
szürke +

szürke PU

tégla
szövet +

barna PU

17 900 Ft 19 300 Ft 19 900 Ft

18 100 Ft

103 900 Ft

105 400 Ft 20 800 Ft

90 700 Ft 45 200 Ft

50 900 Ft

56 700 Ft 72 600 Ft 39 700 Ft

47 500 Ft



SALOMA NEW
étkező szék, anyag: szövet/textilbőr+ króm, színváltozat: bézs+bézs, barna+bézs, mentol+mentol,sötétszürke + fehér, vilagosszürke + sötétszürke vagy lila + fekete,

méret (Szé/Mé/Ma): 42x56,5x105cm, ülőmagasság 45 cm, ülúmélység: 43 cm.

bézs + bézs mentol+szürke sötétszürke+fehér barna+bézs

GERDA NEW
étkező szék, anyag: szövet/textilbőr + króm, színváltozat: bézs+bézs, barna+bézs, mentol+mentol,sötétszürke + fehér, vilagosszürke + sötétszürke vagy 

lila + fekete, méret (Szé/Mé/Ma): 42x58x103 cm, ülőmagasság: 45 cm, ülőmélység: 43 cm.A lila+fekete változat csak a készlet erejéig.  

bézs+bézs mentol+szürke
világoszürke+sötétszürke

barna+bézs

a szövetes 
változatok

ára

étkezőszék, anyag: króm + textilbőr vagy szövet, színváltozat: olajkék, sárga curry, textilbőr vagy azúrkék, bézs melír vagy barnásszürke szövet,
(Szé/Mé/Ma): 42x52x96 cm, ülőmagasság: 46 cm, ülő mlység 40 cm.Sárga curry+fehér változat rendelhető a készlet erejéig.

ADORA NEW
étkező szék, anyag: szövet + króm, színváltozatok: szürke, barna, fekete v

méret: Szé/Mé/Ma: 44x56x100cm , ülésmagasság: 46cm,ülésmélység 40 cm.  

RENITA 

étkező szék, anyag: szövet + fém, szín: barna, világosszürke vagy sötétszürke + fekete lábak,
Szé/Mé/Ma: 48x51x82cm , ülésmagasság: 45cm

Csak a készlet erejéig. 

világoszürke+sötétszürke lila+fekete

lila+feketesötétszürke+fehér

szürke barna fekete

a textilbőr 
változatok

ára

barna sötétszürkevilágosszürke

olajkékazúr curry sárgabézs melírbarnásszürke
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lila+fekete

12 500 Ft

14 900 Ft

OLIVA NEW

12 500 Ft

14 900 Ft

19 700 Ft

19 400 Ft 18 900 Ft

13 700 Ft

14 700 Ft

15 600 Ft



ZAIRA
szék, anyag: króm + textilbőr bézs, vagy sötétbarna textilbőr,

(Szé/Mé/Ma): 41x34,5x85 cm, ülőmagasság: 45 cm.

étkezőszék, anyag: króm + textilbőr fekete, sötétbarna vagy fehér, (Szé/Mé/Ma):
41x44x97 cm, ülőmagasság: 46 cm.

 

FINA

IRMA
összecsukható szék, fém – ezüst szín +

textilbőr kék vagy fekete,
(Átmérő/Magasság): 30x45 cm.

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 8
0 

kg

ZORA
étkezőszék, króm + textilbőr, színváltozat: zöld + fehér szegély, sötétbarna + bézs szegély, bézs + sötétbarna szegély vagy fehér +

fekete szegély, (Szé/Mé/Ma): 40,5x40,5x102 cm, ülőmagasság: 45 cm. Csak a készlet erejéig.

LERA
étkezőszék, anyag: króm + textilbőr, színváltozat: barna, világosbarna - fémes vagy sötétszürke,

(Szé/Mé/Ma): 43x50x96 cm, ülőmagasság: 45 cm. A modell csak a készlet erejéig.

DELA
étkezőszék, anyag: króm + textilbőr zöld, barna, 

(Szé/Mé/Ma): 44x48,5x97,5 cm, ülőmagasság: 44 cm.

COLETA NOVA
Étkezőszék varrással, anyag: textilbőr vagy szövet + fém, színváltozatok: fehér+fehér váz, fekete+fekete váz, világosszürke+szürke váz, bézs színű + szürke váz, zöld + fehér váz, karamell + szürke váz,

pasztell rózsaszín + szürke váz, barna + fekete váz, bézs + fehér váz, smaragdzöld +fekete váz, világosszürke + fehér váz, sötétszürke + fekete váz vagy sötétbarna + bükkfa festésű váz,
zöld + + bükkfa festésű váz, bézs + bükkfa festésű váz, világosszürke + bükkfa festésű váz, méret: Szé/Mé/Ma:41x49x96 cm, ülőmagasság: 45 cm.

a szövet+bükkszínű 
váz változatok

ára

a fehér szürke, fekete, 
textilbőr

változatok ára

a szövet+
fekete vagy fehér 

váz ára

sötétszürke,
világosbarna-

fém

barna

textilbőr
fehér+fehér váz

zöld szövet
+fehér váz

világosszürke szövet
+fehér váz

béžová látka
+biely rám

textilbőr
szürke+szürke váz

textilbőr
bézs+szürke váz

textilbőr
karamell + szürke váz

textilbőr pasztell 
rózsaszín+szürke váz

textilbőr
zöld+fehér váz

bézs szövet
+bükkszínű váz

világoszürke szövet
+bükkszínű váz

zöld szövet
+bükkszínű váz

sötétbarna szövet
+bükkszínű váz

textilbőr
fekete+fekete váz

barna szövet
+fekete váz

smaragd
szövet + fekete váz

sötétszürke 
szövet+ fekete váz
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krómozott szék, bézs vagy sötétbarna textilbőr,Szé/Mé/Ma: 

40x45x101 cm, ülésmagasság: 45,5 cm.Rendelhető a raktárkészlet erejéig.

  RIA - IRIS

bézs sötétbarna

bézs szövet
+ fehér váz

bézs
sötétbarna

IRENA
puff, fém - króm + textilbőr fekete,
fehér, (Szé/Mé/Ma): 40x40x43 cm.

7 800 Ft

14 900 Ft

9 300 Ft
8 400 Ft

14 900 Ft 12 700 Ft 13 400 Ft 12 600 Ft

13 800 Ft 14 600 Ft
11 700 Ft 2 500 Ft

10 700 Ft 11 300 Ft 14 300 Ft



ANSEL
étkezőasztal, anyag: MDF + króm, szín: fehér .extra magas fényű HG

Méret: Szé/Mé/Ma: 160x90x76 cm. Csak a készlet erejéig.

ZARNI
étkezőasztal, anyag: MDF + rozsdamentes acél, szín: fehér .extra magas fényű HG

Méret: Szé/Mé/Ma: 150x80x75 cm.

ZAMON
meghosszabbítható extra magas fényű HG. kerek étkezőasztal, anyag: MDF+acél, szín: fehér 

Méret: Szé/Mé/Ma: 120-160x120x75 cm.

BENDER
meghosszabbítható étkezőasztal, anyag: króm + kő, szín: grafit.
Méret: Szé/Mé/Ma: 160 - 200x90x75 cm.  Csak a készlet erejéig.

BONET typ 2
luxus, modern  étkezőasztal, színváltozat: tölgyfa sonoma,meghosszabbítható

anyag: MDF+acél, méret (Szé/Mé/Ma): 160-200x90x75 cm. Raktáron: 2019.08.26-tól.

LAJOS
luxus modern  étkezőasztal, szín: fehér  + márvány minta,meghosszabítható extra magas fényű HG

anyag: MDF + acél, Szé/Mé/Ma: 160 - 200x90x75 cm. Csak a készlet erejéig. 

AMAR
modern étkezőasztal, színváltozat: tölgyfa sonoma, anyaga: MDF, méret (Szé/Mé/Ma): 180x90x76cm.
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FARNEL
étkezőasztal, anyaga: MDF, színkivitel: lábak beton, fehér extra magas fényű HG + fehér extra magas

fényű HG fehér extra magas fényű HG + lábak fehér,  + sonoma tölgy; mérete (Szé/Mé/Ma): 160x90x76 cm.
Világosszürke fehér HG + fehér HG és fényű HG + sonoma tölgy, 2019.10.15-től raktáron.

újdonság

132 800 Ft
77 900 Ft

96 900 Ft
168 500 Ft

177 100 Ft

99 900 Ft

101 600 Ft

138 900 Ft

140 900 Ft

136 600 Ft

94 900 Ft

fehér extra magas fényű HG + lábak beton

fehér extra magas fényű
HG + sonoma tölgy

 fehér extra magas
fényű HG + lábak fehér

ár: 81 300 Ft



luxus design étkezőasztal, színváltozat: + sonoma tölgyfa,
anyag: MDF, (Szé/Mé/Ma): 180x90x76 cm.

MADOS
fehér extra magas fényű HG 

                                   

luxus modern étkezőasztal, színváltozat: fehér  +
tölgyfa sonoma, anyaga: MDF+acél, méret (Szé/Mé/Ma): 160-220x90x75cm

       DURMAN
meghosszabbítható extra magasfényű HG

luxus asztal modern kivitelben: fehér 
anyaga: MDF, méret: Szé/Mé/Ma: 140-180x90x76 cm. 

MEDAN
meghosszabbítható extra magasfényű HG,

luxus modern étkezőasztal, színváltozat: tölgyfa sonoma, anyag: MDF+acél,
méret (Szé/Mé/Ma): 160-220x90x75 cm, vagy a BONET TYP2 (Szé/Mé/Ma): 160-200x90x75 cm, ár: 132 800 Ft.

BONET
 meghosszabbítható 

ÉTKEZŐBÚTOROK/ASZTALOK

Luxus és modern étkezőasztal, színváltozat: fehér , anyaga: MDF+acél,
Szé/Mé/Ma: 160-220x90x76 cm. A képen látható a PERAK asztal és az ABIRA NEW székek a 179. oldalról. 

PERAK
meghosszabbítható  extra magasfényű HG

luxus  asztal modern színváltozatban: cappuccino
anyag: MDF + edzett üveg, (Szé/Mé/Ma): 120-160x80x76 cm.

A képen látható a VIRAT asztal és az ABIRA NEW székek a 179. oldalról.  

VIRAT
meghosszabbítható  extra magasfényű HG,

luxus  étkezőasztal, színváltozat: fehér , anyaga:MDF+fém, 
Szé/Mé/Ma: 160-220x90x76 cm. A képen látható a KROS asztal és az ABIRA NEW székek a 179. oldalról. 

KROS
meghosszabbítható extra magasfényű HG

modern  étkezőasztal, anyag MDF, színváltozat: fehér   +fekete;
méret: Szé/Mé/Ma: 160-200x90x76 cm.

TUBAL
 meghosszabbítható  extra magasfényű HG

újdonság
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121 400 Ft

133 200 Ft

142 600 Ft
145 800 Ft

138 400 Ft

107 400 Ft 126 900 Ft

148 400 Ft

149 900 Ft



étkezőasztal, anyag: edzett üveg (12mm) + fém, színváltozat:
fehér (üveg + fém keret az üveglap alatt)

+ króm (lábak), Szé/Mé/Ma: 125x75x75 cm. 
A modell csak a készlet erejéig.

AMI

140x80 cm

meghosszabbítható étkezőasztal, anyag: 
(asztallap), változat: sonoma tölgyfa, asztalfelület

meghosszabbítás előtt: 140x80 cm – 6 személynek,
meghosszabbítás után étkezőasztal, MDF+króm,

változat: + króm,
mérete: 180x80 cm – 8 személynek. (Szé/Mé/Ma):

140-180x80x76 cm.

DTD laminált

fehér extra magasfényű HG 

étkezőasztal, MDF+króm, változat:  + króm,
mérete: Szé/Mé/Ma: 120x70x76 cm.

fehér extra magasfényű HG

TOMY NEW

étkezőasztal, anyag: , változat: fehér,
asztalfelület 140x80 cm alkalmas 4-6 személynek vagy

160x90 cm – alkalmas 6-8 személynek.
Mérete: (Szé/Ho/Ma): 140x80x75 cm vagy 160x90x75 cm.

 DTD laminált

RADIM NEW

étkezőasztal, anyag: , kivitel: fehér + sonoma
tölgyfa, asztalfelület 140x80 cm alkalmas 4-6 személynek.

Mérete: (Szé/Ho/Ma): 140x80x75 cm.

DTD laminált

140x80 cm

ADMIRAL

PEDRO

160x90cm

étkezőasztal, anyag:  (asztallap),
változat: sonoma tölgy, alkalmas 6 személynek,

(Szé/Mé/Ma): 140x80x75 cm.

 DTD laminált

GENERAL

étkezőasztal, anyag: , változat: fehér/fekete vagy sonoma tölgyfa
mérete: (Szé/Mé/Ma): 120x80x75 cm alebo 80x80x75 cm, vhodný pre 4 osoby.

DTD laminált, ABS élek

KRAZ

fehér/fekete
120x80x75

fehér/fekete
80x80x75

sonoma tölgy
80x80x75

(120x80x75) (80x80x75)

étkezőasztal, , anyag: MDF fóliázott-asztallap + fém lábak, színváltozat:
fehér vagy tölgyfa sonoma+fehér, (Szé/Mé/Ma): 60-120x60x75cm.

meghosszabbítható

MAURO

sonoma tölgy
+ fehér fehér

184 ÉTKEZŐBÚTOROK/ASZTALOK

étkezőasztal, acél + edzett üveg
átlátszó/fekete, Szé/Mé/Ma:120x70x75 cm.

ESTER

asztal ára

55 300 Ft

46 900 Ft

38 500 Ft 37 200 Ft 41 200 Ft 33 500 Ft

25 500 Ft31 400 Ft29 900 Ft

25 600 Ft 57 900 Ft

LAKIN
étkezőszett 1+4, asztal (Szé/Mé/Ma): 119,5x79,5x74 cm, szék (Szé/Mé/Ma):
46x52,5x78,5cm, ülőmagasság: 48cm, pad (Szé/Mé/Ma): 101,5x31,5x48 cm,

kivitel: barna fém + karó minta,
diófa színű furnérozott MDF.Csak a készlet erejéig. 

79 900 Ft

LAURENCI
stílusos széthúzható asztal,  anyaga: , színváltozatok:

fehér/szonoma tölgy/ wotan tölgy lapok vastagsága: 22 mm, ABS élek
két méretben:  (Szé/Mé/Ma) 120-170x80x76 cm.

DTD laminált

fehér

fehér

tölgyfa sonoma

tölgyfa sonoma

tölgyfa wotan

tölgyfa wotan

újdonság

bomlás előtt 100 vagy 120 cm

meghosszabbítható

minőségi
szlovák
termék

Bomlás megjelenítése

85 100 Ft

56 700 Ft



DARO
meghosszabbítható extra magasfényű HG,modern étkezőasztal, színváltozat: fehér 
anyag: MDF + fém - ezüstös felülettel bevonva, Szé/Mé/Ma: 150-190-230x90x76 cm. 

PASKAL
modern étkezőasztal, anyaga: edzett üveg + MDF, színváltozat: asztallap - fa mintázat
+ láb – üveg, a fa árnyalata: VILÁGOS TÖLGYFA, méret (Szé/Mé/Ma): 150x90x76cm.

 A modell csak a készlet erejéig.

OBERON
modern étkezőasztal, anyaga: edzett üveg + fém,

színváltozat: kő mintázat +lábak - fekete fém, méret 
(Szé/Mé/Ma):120x80x75cm. Csak a készlet erejéig. 

185ÉTKEZŐBÚTOROK/ASZTALOK

ADMER
étkezőasztal, anyaga: edzett üveg + fém, színváltozat: fehér + fekete fém, méret: 130x80x74cm.

 A modell csak a készlet erejéig.

az asztal
ára

GORDAN
étkezőasztal, anyaga: MDF + fém, színváltozat: fa mintázat világos bükkfa + fekete lábak,

méret: Szé/Mé/Ma: 120 x 75 x 76 cm. A modell csak a készlet erejéig.

SVARAN
étkezőasztal, anyaga: MDF + fém, színváltozat: fa mintázat sötét diófa + fekete lábak,

méret: Szé/Mé/Ma: 140x80x75cm. Csak a készlet erejéig.

PALMER
étkezőasztal, anyaga: MDF + fém, színváltozat: szürke fa mintázat + fekete fém,

méret: (Szé/Mé/Ma): 160x90x75cm. Csak a készlet erejéig.

TALOS
modern design étkezőasztal, színváltozat: fehér extra magas fényű HG,

anyag: MDF+króm, méret (Szé/Mé/Ma): 130x80x75 cm.

51 800 Ft 65 300 Ft

57 900 Ft 59 900 Ft

29 900 Ft 53 900 Ft

76 200 Ft

78 400 Ft

115 900 Ft



AMANDA
étkező szett 1 + 4, kivitel: fém (ezüst) + MDF - sonoma tölgy árnyalat, mérete

(Szé/Mé/Ma): asztal: 110x70x76 cm, szék: 39,5x48x82,5 cm, ülőmagasság: 44,5 cm.

MALABO RAMET
étkező szett 1+4, anyag: MDF + fém, kivitel: fa mintázat + fehér fém lábak ,

méretek (SzéxMéxMa): asztal: 110x70x75cm; szék: 44x46x86cm. Ülőmagasság: 45 cm.
étkező szett 1+4, anyag: MDF + fém, változat: fa mintázat + fekete fém lábak,

méretek (SzéxMéxMa): asztal: 110x70x75cm; szék: 39x48x90cm. Ülőmagasság: 45 cm.

komplett szett ár !

GIROL

LESLIESILAS
étkezőgarnitúra 1 + 4, anyag: fa + szövet, szín: wenge + világosbarna, mérete
(Szé/Mé/Ma): asztal 110x70x74 cm, szék: 43x50,3x94 cm, ülőmagasság: 46,2 cm.

étkezőgarnitúra 1 + 2,  (Szé/Mé/Ma): 75/100x75x76 cm,meghosszabbítható asztal
szék: 41x50x90 cm, ülőmagasság: 44 cm, színváltozat: sötét tölgyfa + szürke-bézs szövet.
Rendelhető hozzá külön szék 1db 13 600 Ft.

PAULIN
kerek étkezőasztal, változat: MDF fehér , extra magasfényű HG
króm keret, mérete (átmérő x magasság ): 100x75 cm. 

UNITA
étkezőasztal, változat: MDF + fém, a felső lemez fehér extra magasfényű HG,

lábak – fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 120x80x76 cm. 

100 cm100 cm100 cm

186 ÉTKEZŐBÚTOROK/ÉTKEZŐ SZETTEK

57 900 Ft 82 800 Ft

42 700 Ft 48 200 Ft

58 500 Ft58 500 Ft58 500 Ft

52 600 Ft

44 700 Ft

étkezőszett 1 asztal 4 szék, anyag: fa+ fém, kivitel: barna fa+ fekete fém, asztal mérete: 
Szé/Mé/Ma: 110x76x70 cm, szék mérete Szé/Mé/Ma: 41,5x46x81 cm, ülőmagasság: 44 
cm.

39 900 Ft
szett 1 + 4

újdonság
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forgó bárszék, magassága állítható, változat: króm + műanyag
– fehér, bézs színű, szürke vagy fekete,

Szé/Mé/Ma: 46x45x76-97 cm, ülőmagasság: 60-81 cm.
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KANDY NEW
forgó bárszék, a magasság állítható, változat: króm + textilbőr – fekete, fehér, szürke, bézs,
vagy szövet szürkésbarna taupe Szé/Mé/Ma: 40x41x87 - 107 cm, ülőmagasság: 61 - 82 cm.
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forgó bárszék, az ülés magassága állítható, kivitel:
króm + textilbőr - fehér, barna vagy fekete,méret: 

Szé/Mé/Ma:: 36x46,5x68 - 89 cm, ülőmagasság: 59 - 80 cm.
A barna változat csak a készlet erejéig.

ILANA NEW
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DONGO NOVE

INGE 2 NEW
 forgó bárszék, a magasság állítható, változat: króm + műanyag - fekete, fehér, ezüst színű vagy narancssárga,

Szé/Mé/Ma: 44x41x68 - 89 cm, ülőmagasság: 61 - 82 cm. A fehér 2019.10.30.-től.

fe
ke

te

fe
h

ér

b
éz

s 
te

xt
ilb

ő
r

fe
ke

te
te

xt
ilb

ő
r

fe
h

ér
te

xt
ilb

ő
r

sz
ü

rk
e 

te
xt

ilb
ő

r

b
ar

n
a

barnafehér+fekete

te
rh

el
h

et
ő

sé
g

: 1
00

 k
g

forgó bárszék, állítható ülésmagassággal, kartámaszokkal, változat:
fehér vagy fekete textilbőr + króm, méret: Szé/Mé/Ma:

52x55x89-100 cm, ülőmagasság: 62-  83 cm.

LEORA 2 NEW

forgó bárszék, az ülés magassága állítható,
kivitel: bézs színű műrattan + króm,

méret: Szé/Mé/Ma: 44x41x68 - 89 cm,
ülőmagasság: 68 - 89 cm.
Készleten 2019.09.30.-tól.
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LARIA NEW

forgó bárszék, magasság állítható, változat: króm + textilbőr – barna,fekete,
fehér vagy zöld, Szé/Mé/Ma: 37x38,5x64 - 85 cm,

ülőmagasság: 64/85 cm.
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forgó bárszék, az ülés magassága 
állítható, kivitel: szövet

szürke + króm,mérete (Szé/Mé/Ma):
38x38,5x63,5/83,5 cm, ülőmagasság: 63,5/83,5 cm

FUEGO
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bárszék, kivitel: sötétbarna 
textilbőr + fekete lábak mérete (Szé/Mé/Ma):

42x47x66 cm, ülőmagasság: 64 cm.
Raktáron 2019.09.30.-tól.

CANDEL

újdonság
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MONA 2 NEWMONA 2 NEW
bárszék, változat: sötétbarna textilbőr + 

fa lábak: sötét dió; (Szé/Mé/Ma)
 42x57x107 cm, 

ülőmagasság: 75 cm.
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13 700 Ft
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ALBA NOVA
forgó bárszék, magasság állítható, luxuskényelemet biztosít a magas

háttámla, változat: króm + műanyag - fehér, fekete, zöld
vagy piros, Szé/Mé/Ma: 45x43x79-100 cm, ülőmagasság: 56-77 cm.

forgó bárszék, magasság állítható,

, kivitel: fehér textilbőr+ króm
mérete: Szé/Mé/Ma: 46x46x80 - 101 cm,

ülőmagasság: 61 - 82 cm.

luxuskényelmet biztosít a magas
háttámla

LIZET
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20 500 Ft

forgó bárszék, magasság állítható,

, kivitel: műrattan+ króm
mérete: Szé/Mé/Ma:

47x 47x 77-98 cm,
ülőmagasság: 57-78 cm.

Raktáron 2019.09.30.-tól.

luxuskényelmet biztosít a magas
háttámla

19 900 Ft

21 300 Ft

16 900 Ft
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újdonság
34 500 Ft

18 300 Ft 14 900 Ft 16 800 Ft 16 700 Ft 21 200 Ft 23 700 Ft



forgó bárszék, az ülés magassága állítható,
kivitel: fekete, szürke vagy konyakszínű szövet + fém alapzat fekete színben,

Szé/Mé/Ma: 47,5x51x84-105 cm, ülőmagasság: 62-73 cm.

TERKAN

forgó bárszék, az ülés magassága állítható,
kivitel: fekete + fehér textilbőr + króm,
Szé/Mé/Ma: 42x48,5x97 - 118,5 cm,

ülőmagasság: 60-81,5 cm. 
Készlet erejéig..

GERIK

forgó bárszék, az ülés magassága állítható, 
kivitel: szövet csiszoltbőr-hatással: olajkék vagy szürkésbarna 

színben + króm, Szé/Mé/Ma: 35x35x63,5-82,5 cm, ülőmagasság: 
63,5-82,5 cm. Az olajkék változat csak a készlet erejéig..
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forgó bárszék, az ülés magassága 
állítható, kivitel: króm + textilbőr, 

szín: fekete, Szé/Mé/Ma: 
45,5x38x90-111 cm,

ülőmagasság: 60-81 cm. 

DUENA

ÉTKEZŐBÚTOROK/BÁRSZÉKEK188

új színváltozat

újdonság

LORASA
bárszék forgatható magasságú üléssel anyag: polírozott 

bőr hatású anyag (mikrofáza) + fém.Tervezés: fekete szövet + fém, 
barna szövet + fém, méretek(Szé/Mé/Ma): 46x48x84 / 105 cm, 

ülésmagasság x ülésmélysége: 60 / 81x40 cm. 

újdonság

forgó bárszék, az ülés magassága állítható
kivitel: textilbőr fekete vagy 

fehér + króm, (Szé/Mé/Ma): 35x38,5x65 - 85 cm,
ülőmagasság: 65 - 85 cm. 

ADALIN
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hátsó kép

modern bárszék anyaga: szövet+fém,
kivitel: világosbarna szövet + barna szövet + lábak

bükk vagy világos szürke szövet + szürke
szövet + fekete lábak, méretek ( ): 41x52x106 cmSzé/Mé/Ma

ülésmagasság x ülésmagasság: 76x42 cm.
 

bárszék, kivitel: textilbőr 
sötétbarna + fekete fém Méretek 

( ): 42x48x86,5 cmSzé/Mé/Ma
ülésmagasság: 65 cm.

Készleten 2019. 08.30.-tól.

FALUN
bárszék forgó, állítható 

magassággal kivitel:
textilbőr sötét barna + króm

méretek ( ): 41x47x79cmSzé/Mé/Ma
/ 99cm, ülésmagasság: 60-80 cm.

 

EBRO

újdonság újdonság

újdonság

újdonság

bárszék állítható magasságú forgatható ülés, fehér fekete  textilbőr + króm váz ,  vagy piros  
vagy sz rkebarna taupe szövet  váz, méretek (Szé/Mé/Ma): 45x48x84-105 cm, ü + króm

ülőmagasság: 62-83 cm. Készleten 2019.09.06. - piros és szürkebarna taupe. 

MARID
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forgó bárszék, állítható ülésmagassággal, kivitel: króm + szürke vagy
barna szövet, méret: (Szé/Mé/Ma): 39,5x46x87,5- 108,5 cm,

ülésmagasság: 61-83 cm.
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MARIOLA NEW
bárszék, változat: szövet + fekete bevonatú fém lábak,

színváltozat: világosszürke, sötétszürke szövet,
méret (Szé/Mé/Ma): 41x50x105cm, ülésmagasság: 78 cm.

CARBRY NEW
bárszék, anyaga: fa - műanyag,

szín: fehér + bükkfa, fekete + bükkfa vagy fekete + fekete lábak,
méret (Szé/Mé/Ma): 46x54x106 cm, ülésmagasság: 70 cm.

bárszék, változat: szövet + fa színváltozat: bézs + bükkfa,
szürkésbarna – Taupe + fekete, méret (Szé/Mé/Ma): 55x54x101 cm,

ülésmagasság: 80 cm.

TAHIRA

bézs+bükkszürkésbarna - TAUPE 
+fekete
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világosszürkesötétszürke

szövet+ fém
bükk lábak

szövet
+ fekete fém

TORANA

13 600 Ft 14 400 Ft 16 400 Ft 16 900 Ft

15 700 Ft
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17 400 Ft
16 900 Ft 18 200 Ft

18 900 Ft 21 700 Ft 19 400 Ft 19 900 Ft

19 900 Ft

22 800 Ft 25 200 Ft 25 500 Ft25 900 Ft

 fekete textilbőr féher textilbőr piros textilbőr
szürkebarna taupe 

szövet



szék

bárpult 2 székkel, bükkfa, az asztal mérete Szé/Mé/Ma: 120x40x88 cm, 
ülőmagasság: 59,9 cm.

étkezőszett 1+2, változat: MDF+fém, szín: fehér, méretek: asztal
(Szé/Mé/Ma): asztal: 60x80x75 cm, szék: Szé/Ma: 30x50 cm.
Hozzá lehet vásárolni külön széket, ára 3 500 Ft.

BOXER

AMADEO

bár szett 1+2, meghosszabbítható asztallal, változat: fém+MDF,
szín: ezüst+fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): asztal: 80x40x78 cm,
a méret szétnyitás után: 80x80x76 cm, szék: 32x28x49 cm.
Raktáron 2019.07.15.-től. 

HOMER

komplett 
2 székkel

komplett
2 székkel
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DAMAN

étkezőgarnitúra, ami áll 1 bárasztalból és 4 bárszékből.
Anyag: az asztal: üveg+bükkfa+acél, a székek: szövet+bükkfa+acél,
szín: világosszürke szövet, Szé/Mé/Ma: asztal: 54x46,5x83 cm,
szék: 48x48x90 cm. A készlet erejéig.

67 700 Ft67 700 Ft67 700 Ft
 

komplett 1+4
ára LUCERO

étkezőgarnitúra, ami áll 1 bárasztalból és 4 bárszékből. Anyag: az asztal:
MDF+fém, a székek: MDF+fém, szín: fa mintájú MDF+fehér fém,
méret: Szé/Mé/Ma: asztal: 120x60x104 cm; méret: szék: 40x30x74 cm. 
A készlet erejéig.

Boxer, bárszék, bükkfa, ülőmagasság: 59,9 cm.
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forgó bárasztal, magassága állítható, szín: fekete vagy fehér
textilbőr+króm, átmérő x magasság: 63x69-92 cm.

A készlet erejéig.

BRANY

FLORIAN
bárasztal, magassága állítható, 

kivitel: MDF –fekete + króm
(Szé/Mé/Ma): 60x60x68 - 90 cm. 
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FLORIAN NEW
bárasztal, magassága állítható, kivitel: MDF

– fehér + króm (Szé/Mé/Ma): 60x60x70 - 91 cm
Készleten 2019.09.30.-tól.
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ÉTKEZŐBÚTOROK/SETTEK/BÁRSZÉKEK ÉS ASZTALOK

ALDO
modern polc bárpulttal, szín: fehér vagy sonoma tölgyfa,
anyag: DTD laminált, ,a váz 25 mm vastag
ABS élek, méret: Szé/Mé/Ma: 59x116,5x110/202 cm.

ALDO - fehér ALDO - sonoma tölgy

ALDO - fehér
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bárpult, anyag: MDF + acél, kivitel:
fehér, rendkívül fényes HG; méretek ( ): 80x80x108 cm.Szé/Mé/Ma

BILBAO

újdonság

189
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17 900 Ft

3 500 Ft

21 700 Ft 22 300 Ft 22 300 Ft

21 900 Ft
29 900 Ft

6 900 Ft

37 900 Ft58 800 Ft

59 900 Ft

57 300 Ft 60 700 Ft

állítható magasságú asztal, MDF fekete vagy
fehér + króm, (Szé/Mé/Ma): 60x60x68,5-93 cm. Készleten

2019.08.10-től (fekete), és 2019.08.10-től (fehér). 

BRANY NEW



VESATA typ 1

Design sarokpad, B/J kivitel, anyag: textilbőr+ króm, kivitel: fehér textilbőr,
Szé/Mé/Ma: 210x156/59x87 cm, ülő-Ma x Mé: 51x43 cm.

Design pad, anyag: szövet + króm,
kivitel: szürke szövet csiszolt bőr hatással,

Szé/Mé/Ma: 161,5x58x86 cm, 
ülőmagasság x mélység

: 50x43 cm. 

étkezőszék, anyag: szövet+króm,
kivitel: szürke szövet
csiszolt bőr hatással,

Szé/Mé/Ma:47x58x97 cm, 
ülőmagasság x mélység :50x43 cm.

étkezőszék, anyag: textilbőr + króm, színkivitel:
szürkésbarna taupe textilbőr,

méret Szé/Mé/Ma: 46x58x98,5 cm,
ülőmagasság: 48,5 cm, ülőmélység: 45,5 cm. 

EMORI typ 3
design sarokpad, B/J kivitel, anyag: textilbőr + króm,

színkivitel: szürkésbarna TAUPE textilbőr,
méret Szé/Mé/Ma: 197x138x85 cm, ülő - Ma/Mé: 48x45,5 cm.

EMORI typ 1

design pad, anyag: textilbőr + fém, kivitel: szürkésbarna taupe
csiszolt bőr hatással, méret Szé/Mé/Ma: 181x56x90 cm, 

ülő-Ma x Mé: 49x44 cm. 

étkezőszék, anyag: textilbőr + fém, színkivitel:
szürkésbarna taupe csiszolt bőr hatással,

méret Szé/Mé/Ma: 46,5x63x88, 
ülő-Ma x Mé: 49x44 cm. 

VERMONA 

VESATA

VESATA typ 2

étkezőszék, anyag: textilbőr + króm, kivitel:
fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma

43x56x104 cm, ülő-Ma x Mé:
51x43 cm.

Design pad, anyag: textilbőr + króm, kivitel:

fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma:
156x59x87 cm, ülő-Ma x Mé:

51x43 cm. 

VESATA typ 3

Design fotel, anyag: szövet+ króm, kivitel:
szürke szövet csiszolt bőr hatással,

Szé/Mé/Ma
58x65x94,5 cm, ülőmagasság x mélység: 50x43 cm.

VERMONA typ 2

VERMONA typ 3 VERMONA typ 1

INDRA typ 1

pad

INDRA typ 2
szék

A képen a DURMAN asztal van megjelenítve 183.oldalról.

szélesség 181 cm

ÉTKEZŐBÚTOROK/ÉTKEZŐ SZETTEK190

12 500 Ft

14 900 Ft

73 500 Ft

30 500 Ft

28 900 Ft 127 500 Ft 32 700 Ft

129 900 Ft

131 800 Ft

62 200 Ft

26 200 Ft

26 300 Ft 52 500 Ft



(140x200)

PAULA
fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé /Ma): 142,8x210,6x89 cm, fekvőfelület 140x200 cm vagy
162,8x210,6x89 cm, fekvőfelület 160x200 cm. anyag: fekete színű fém + fa (diófa). Vásárolható hozzá bonell
matrac 140x200 cm/160x200 cm a 192-193. oldalról.

/Mé

(160x200 cm)

DOLORES

140x200 cm

MIRELA

160x200 cm

(180x200 cm)

fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 142,6x210,6x96 cm, fekvőfelület 140x200 cm; 162,8x210,6x96 cm,
fekvőfelület 160x200 cm vagy 182,6x210,6x96 cm, fekvőfelület 180x200 cm. Anyag: fekete színű fém + fa (cseresznyefa).
Vásárolható hozzá bonell matrac 140x200 cm/160x200 cm/180x200 cm a 192-193. oldalról

fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 143,5x212x108 cm, fekvőfelület 140x200 cm; 163,5x212x108 cm,fekvőfelület
160x200 cm; 183,5x212x108, fekvőfelület 180x200 cm; anyag: ezüst színű fém + fa (természetes égerfa). Vásárolható hozzá bonell
matrac 140x200 cm/160x200 cm/180x200 cm a 192-193. oldalról.

180x200 cm

(140x200 cm)

(160x200 cm)

(180x200 cm)

(160x200 cm)

MAGENTA ágy

CELESTA NEW

fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé /Ma): 92x211x86 cm, fekvőfelület 90x200 cm vagy 141x211x96 cm, fekvőfelület 140x200 cm. anyag: fém+fa (sötét tölgyfa).
Vásárolható hozzá bonell matrac 90x200 cm/140x200 cm a 192-193. oldalról.

/Mé

rusztikus stílusú éjjeliszekrény,
kivitel: fém+fa: sötét tölgyfa, Szé/
Mé/Ma: éjjeliszekrény: 46x38x51cm 

90x200 cm

                                              fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 96,5x208x98 cm, fekvőfelület
90x200 cm; 165,5x208x98 cm, fekvőfelület 160x200 cm, anyag: fém+fa (cseresznyefa).
Vásárolható hozzá bonell matrac 160x200 cm a 192-193. oldalról

140x200 cm

MORENA DORADO

(90x200 cm)

(90x200 cm)

(160x200)

HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

NIEVES NEW

(90x200) (140x200) (160x200)

fém ágy lécezett ráccsal, anyag: fém (fehér), külső méretek (Szé/Mé/Ma): 98.6x208x116.3 cm fekvőfelület: 90x200 cm, 
148,6x208x116,3 cm, fekvőfelület: 140x200 cm vagy 168,6x208x116,3 cm,fekvőfelület 160x200 cm, magassága: 35 cm. 
Vásárolható hozzá matrac 90x200cm, 140x200cm vagy 160x200cm a 192 és 193 oldalak kínálata alapján.

                                              fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 98x208x100 cm, fekvőfelület 90x200 cm;
167x208x100 cm, fekvőfelület 160x200 cm vagy 187x208x100 cm, fekvőfelület 180x200 cm,anyag: fém. Vásárolható 
hozzá bonell matrac 160x200 cm vagy 180x200 cm a 192-193. oldalról.A  90x200 cm raktáron 2019.08.30.-tól.

191

34 900 Ft 54 400 Ft 59 900 Ft 65 400 Ft 58 800 Ft 57 200 Ft57 200 Ft

21 300 Ft

56 400 Ft56 400 Ft 45 900 Ft45 900 Ft

55 500 Ft55 500 Ft

63 300 Ft 65 900 Ft

54 900 Ft54 900 Ft 61 900 Ft

41 600 Ft41 600 Ft 60 800 Ft

34 700 Ft34 700 Ft

57 900 Ft57 900 Ft

64 600 Ft64 600 Ft



Öko - Tex Standard 100:
- kárpitos szövet
- latex, termoelasztikus hab
- latexált kókuszrost
- jok, fonál

80 g200 g

60°C

freon
nélkül

táska
rugó

préselt
lemez

mosási
hőfok

frotír 
huzat

cipzárpamut

bonell 
rugó

latex

kókusz
matrac

ortopéd
matrac

antiallergén

jokkal hőszigetelvenyári/téli
oldal

poliuretán
hab

gyapjú

kárpit
szövet

Poliuretán hab, higiéniai bizonyítvány
Institute Tropical Medicine által.

terhelhetőség

100
kg

HR
hab

HR hab

lágy és
kemény oldal

HÁLÓSZOBABÚTOROK/MATRACOK192

KOKOS MEDIUM 

(80x200x18 cm)

állítható
ágyrácshoz is

80x200cm -

90x200cm -   

140x200cm -     

160x200cm -     

180x200cm - 

80 g

freon
nélkülFUTON ARONA

gerinc természetes pozícióba kerül és kényelmes fekvést biztosít. A rúgómag mindkét oldalát kókusz latex lemez, préselt 
llemez és fokozott rugalmasságú T25 – 25 mm poliuretán hab borítja. Vastagsága: 18cm, keménység: Közepes 3, javasoljuk 
hozzá:fix ágyrácsot 110 kg. Mosható 60°C-on, cipzározható. Poliuretán hab, antialergén ortopéd matrac-fyzio rendszer 7 
zónás,  PES üreges szál 200 gr/m2. A matrac Chloe Activ, cipzározható huzattal, antiallergén. Terhelhetőség 110kg.

A matrac magját táskarúgók alkotják, amelyek kiváló minőségű vezetékekből készültek („vízágy hatás“). Ennek köszönhetően a

110
kg

BE TEXEL ALERGIK NEW

vízágy hatású

A matrac magját Bonell rúgók alkotják, a matrac rúgómagja: az egyoldalas matracnál: - egyik oldalán latexált 
kókusz réteg, T25-15 mm-es hideg hab és préselt nemez, a másik oldalon préselt nemez réteggel és T25 – 20 mm-
es hideg habbal fokozott rugalmassággal; a kétoldalas mindkét oldalán kókusz latex réteggel van bekerítve, T25 – 
15 mm-es hideg habbal és préselt nemezzel. A huzat anyaga bútorszövet, mindkét oldalon steppelt antiallergén 
jok-kal 80g/m2. A matrac kemény a latex lemez miatt. A matrachoz javasoljuk 3-zónás flex, Basic Flex és Monna 
ágyrácsot vásárolni

80x200cm -

80x195cm -

90x210cm -

90x200cm -

163x200cm - 

183x200cm-

rendelésre:         

140x200cm -  

160x200cm -

180x200cm -              

Egyoldalas

Kétoldalas
80x200cm - 

80x195cm -

90x200cm -

rendelésre:         

140x200cm -        

160x200cm -           

180x200cm -  

ortopéd matrac, táskarúgókkal, 7 zónás, mag: kétoldalas lemez és poliuretán hab fokozott rugalmassággal, latex kókusz 
réteg, természetes gyapjú az egyik oldalon (nyári és téli oldal). A huzat Chloe Activ-ből készült, lecipzározható, akár 60 ° 
C-on történő mosással, tisztítható. Matrac vastagsága: 18cm, két keménység matrac: közepes 3 / közepes 4, ajánlott fix 
rács, terhelhetőség 110kg.

(180x200x15,5 cm)
mix kárpit

(80x200x14,5 cm)

egyoldalú rugós matrac, minőségi rúgók, amelyek átmérője
2,2 cm, pamut huzat - mix színes kárpitok. A matrachoz
a 3-zónás flex, Basic Flex és Monna ágyrácsot javasoljuk hozzávásárolni.

80x200cm - 

90x200cm -

90x203cm -

120x200cm -     

140x200cm -  

160x200cm -       

180x200cm -

80
kg

egyoldalas matrac ára
kókusz réteggel

(80x200x16, 80x195x16 cm)

kétoldalas matrac ára
kókusz réteggel

(80x200x16, 80x195x16 cm)

szivacsos 
oldalon

100
kg

kókusz
oldalon

egyoldalas

kétoldalas

80
kg

100
kg

80x200cm -  

90x200cm -                  

140x200cm -      

180x200cm -  

(80x200x18 cm)

110
kg

-tól

520 gBE PALMEA NEW

  

31 700 Ft

33 900 Ft  

33 900 Ft 

44 400 Ft    

47 900 Ft

56 700 Ft     

68 400 Ft

40 600 Ft

40 600 Ft

47 900 Ft

43 700 Ft

84 900 Ft

102 100 Ft

63 300 Ft

74 500 Ft

84 900 Ft

44 700 Ft

44 700 Ft

47 900 Ft

69 900 Ft

82 400 Ft

93 700 Ft

46 900 Ft

49 900 Ft

        74 900 Ft    

93 900 Ft

99 900 Ft   52 900 Ft

57 200 Ft

                85 800 Ft 

114 300 Ft

ROMAN JE PÁN

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

60°C

200 g

BE KATARÍNA 10 NEW 

(80x200 cm)

  80x200 cm
  90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

  80x200 cm
  90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
183x200 cm-tól

120
kg

120
kg

BE TEMPO 10 NEW BE TEMPO 30 NEW 60°CPUR
hab

60°C

kiváló minőségű 7-zónás szendvics matrac, 7 cm vastag RE lemez. Külső 
rétegek, amelyek kiváló minőségű PUR habból készültek és erősítő központi 
magot tartalmaznak. Ellenálló, megnövekedett kapacitás, anatómiai 
profilozás. A huzat - chloe activ, cipzárral, minkét oldal varrott. Vastagság: 
14cm, matrac keménysége: Közepesen kemény 4, vásárolható hozzá fix vagy 
állítható ágyrács. Terhelhetőség 110kg.

(80x200 cm)
-tól

(80x200 cm)

matrac szuper áron!

80
kg

80x200 - 25 900 Ft
90x200 - 28 100 Ft

kárpitozott szövet, az egyik oldalon steppelt 80 g/m2-es gyapjúval. A
Matrac fokozottan rugalmas poliuretán habból T-25-90 mm, Huzat:

matrac magassága 9 cm. A matrachoz a léces ágyrácsot, a Twinpack vagy 
aTwinflex ágyrácsot ajánljuk hozzávásárolni. Terhelhetőség  80kg.

MONTANA

minőségi
szlovák
termék

BE SILVERHARD

80x200cm -  

90x200cm -  

120x200cm -             

140x200cm -  

160x200cm -     

180x200cm -  

59 200 Ft

62 300 Ft

81 700 Ft          

118 400 Ft  

118 400 Ft    

124 500 Ft

minőségi
szlovák
termék

(80x200 cm)

-tól

Kényelmes ortopéd matrac magas minőségű perforált habból.A matrac minőségi 7 zónás perforált PUR hab 
és természetes kókuszrost kombinációja.A felső habréteg jól szellőzik, elősegítve így a pihentető alvást és az 
izmok ellazulását. A matrac kiemelkedő rugalmasságának köszönhetően olyan pároknak is ajánlott, ahol a 
felek között nagy a súlykülönbség.Lécezett ágyrácsot ajánlunk hozzá, ALOE Vera huzattal.Vastagsága: 20 cm. 
Keménység: kemény 5 / közepes 3. . Mosás 60°C-on. Terhelhetőség: 130 kg

kiváló minőségű 7-zónás matrac, egy rendkívül rugalmas PUR-habból kétoldalas profilozással. 
A huzat levehető, mosható 60 fokon, optimális alvási higéniát biztosít. Vastagsága 15 cm. 
Javasolunk hozzá fix vagy állítható ágyrácsot. Huzat -Chloe Activ, cipzárral, minkét oldal 
varrott. Vastagsága: 15cm, keménysége: közepes 3, fix vagy állítható ágyrácsot javasolunk 
hozzá, Terhelhetőség 120 kg.

kiváló minőségű 7-zónás szendvics matrac PUR és HR-habból, erősített központi maggal. 

Kétoldalas, kiváló árú egészségügyi matrac.A matrac a kényelmes alvás mellett, 
megfelelő vérkeringést is biztosít az egész testnek az alvás ideje alatt. Ajánljuk 
hozzá lécezett ágyrácsot. Huzat - Chloe Activ, lecipzározható, kétoldali varrással. 
Vastagsága: 18cm, Keménység: közepes 4/3, . Mosható 60°C-on,  Terhelhetőség 120kg
Fyzio rendszer 7 zónás, Cipzározható..

42 200 Ft
(80x200 cm)

-tól

  90x200 cm
 

 

   44 600 Ft
  140x200 cm
 

 

 66 900 Ft
160x200 cm    84 300 Ft
180x200 cm    89 200 Ft

110
kg

46 900 Ft
50 400 Ft
75 500 Ft
93 900 Ft

100 700 Ft

45 900 Ft
48 900 Ft
64 300 Ft
91 900 Ft
91 900 Ft
97 900 Ft
97 900 Ft

PUR
hab

PUR
hab

(80x200 cm)

  80x200 cm
  90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

60 900 Ft
62 700 Ft

86 300 Ft
122 200 Ft
122 200 Ft
125 200 Ft

-tól

BE TEMPO VISCO

Kedvelt egészségügyi szendvics matrac 7 zónás, perforált, rugalmas Visco 
memóriahabból, PUR hab maggal.A memória Visco hab hőre és nyomásra reagál, így 
tökéletesen idomul az emberi test vonalaihoz. A matrac mindkét oldala használható.
Lécezett ágyrácsot ajánlunk hozzá.A matrac vastagsága 18 cm. Keménysége: közepes 
3 / közepesen kemény 4. Terhelhetőség: 120 kg. 

120
kg minőségi

szlovák
termék

60°CPUR
hab

130
kg

újdonság

újdonság

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

60°C
60°C

Aloe Vera
kivonat

59 200 Ft

25 900 Ft

46 900 Ft
60 900 Ft

45 900 Ft

31 700 Ft

68 400 Ft

40 600 Ft

44 700 Ft

46 900 Ft
52 900 Ft



193HÁLÓSZOBABÚTOROK/MATRACOK/ÁGYRÁCSOK

Léces ágyrács
a lécek szalaggal vannak összekapcsolva,
a lécek vastagsága: 2 cm, szélesség: 6,5 cm.

    (1
60x200 cm, 180x200 cm)  

TWINPACK

 ágyrács

 TWINFLEX K ágyrács FLEX 3-zónás ágyrács

(80x200 cm)

(80x200, 90x200 cm)

80x200cm   21 200 Ft

90x200cm   21 200 Ft

140x200cm 33 900 Ft   

160x200cm  35 900 Ft

180x200cm  38 300 Ft

90x200cm    5 900 Ft

120x200cm   8 300 Ft

140x200cm   9 500 Ft

160x200cm    10 500 Ft

180x200cm    11 900 Ft

hajlított nyírfa lécek, rögzítve műanyaggyűrűkbe a rácskereten,
ideálisan alkalmazkodik a test alakjához és súlyához, ami
összkomfortos alvást és egészséges pihenést biztosít. Javasoljuk
franciaágyba, a lecek száma: 28, rácsok 80x200, 90x200: középső
elválasztó sávval. Ajánljuk kombinálni a hab matracokkal. *

mechanikus 
                   vezérlés

állítható ágyrács, nyírfa 28 léccel rögzítve
gumigyűrűkbe a rácskereten, övvel megerősítve a testsúly
jobb eloszlása céljából. A rács középső részen állítható a
keménység és mechanikusan állítható a fejléc magassága.
Kombinálható: a Texel alergik matraccal és hab matracokkal.*

nyírfából készült hajlított lecek, amelyek a rácskereten
műanyaggyűrűkbe vannak rögzítve. Ideálisan alkalmazkodik
a test alakjához és súlyához, három szintű keménységgel,
a lecek száma: 16. Javasoljuk kombinálni rugós matracokkal.
A 140x200-as,160x200-as,180x200-as méretű ágyrácsokat
két darabban szállítjuk.

-tól

(80x200, 90x200 cm)

80x200cm   15 900 Ft

90x200cm   15 900 Ft              

140x200cm  25 600 Ft    

160x200cm  27 600 Ft    

180x200cm  29 600 Ft 

Ágyrácsok szuper áron

BASIC FLEX ágyrács
hajlított lécek, nyírfa, műanyaggyűrűkbe rögzítve a rácskereten, ideálisan alkalmazkodik a test alakjához és súlyához, mechanikus vezérlés. A Basic flex ágyrácsot farost fenéklemezzel szállítjuk, ami által ágyneműtartó rész is kialakul.
A Basic flex front ágyrácsot fenéklemez nélkül szállítjuk, a lécek száma:16. A 160 x 200-as és a 180x200-as rácsot csak olyan ágyhoz lehet hozzávásárolni, amely középső elválasztó sávval rendelkezik, és hozzá kell még vásárolni 2 db 
matracot 90x200 cm-as méretben. A 180x200 cm-es ágyrácsot 2 db-ként szállítjuk ebben a méretben: 90x200 cm

180x200 cm  65 900 Ft

(160x200 cm)
-tól

160x200 cm
180x200 cm

(80x200, 90x200 cm)(80x200, 90x200 cm)

-tól

* Minden ágyrács 1 cm-rel keskenyebb és 4 cm-rel rövidebb, mint a megadott méretek, példa: 90x200 = 89x196 cm.

Monna ágyrács
Monna ágyrács fix keretben, a lecek száma 16. A rács
mérete (Szé/Ho/Ma): 90x200x5 cm. Az ágyrácsot
nyírfából készült hajlított lecek alkotják, amelyek
a rácskereten műanyaggyűrűkbe vannak rögzítve.
Rugós matracokkal ajánljuk kombinálni.

90x200 cm)
(80x200 cm,

  Monna 
  80x200 cm
  90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

15 900 Ft
15 900 Ft
27 600 Ft
29 600 Ft

Fém ágyrács
fém rács rögzített keretben. Mérete Szé/Ho: fémrács 7867:
140x200 cm, fémrács 7866: 160x200 cm vagy fémrács 7861:
90x200 cm. A lecek száma: 140x200 és 160x200 – 2x13 léc,
90x200 – 13 léc. Javasoljuk a Roket, a Michigan, a Sirius, a
Graphic és a Tidy ágyakhoz hozzávásárolni

(140x200 cm)(140x200 cm)

120 
kg

ERIN

GRETA

Szendvics-típusú matrac, magassága 20 cm. A belső kialakítás minőségi PUR és
RE habok kombinációja. A matrac hab magja középen egy 4 cm-es RE lemezzel
van erősítve, ami hosszabb élettartamot biztosít és 5 év garanciát. Biztosítja a
mag tökéletes szellőzését. A matrac része a levehető SILVER huzat, ami 
négyoldali cipzárral rendelkezik , és 6 0 ° C - on mosható .

Szendvics-típusú matrac, magassága 18 cm. Egyedülálló 5 zónás matrac,
melyet rendkívül rugalmas HR-hab (hideghab) alkot. A matrac a kényelmes
alvás mellett, megfelelő vérkeringést is biztosít az egész testnek az alvás
ideje alatt. A matracot kétfajta keménységű hab alkotja. A kellemes tapintású
ALOE PROACTIV huzat mind a 4 oldalon cipzározható és 60°C-on mosható.

CATANIA ECOCATI

Szendvics matrac - a PUR hab és a RE hab kombinációja, a masszázspontok a bőr
megfelelő vérkeringését biztosítják, kétoldalas használatú, használható fix és
állítható ágyrácshoz egyaránt. A SILVER huzat /100% polyester/ könnyen levehető,
cipzárral a matrac teljes kerületén, és 60°C-on mosható.Rendelhető Aloe Vera
Proactive huzattal. A matrac magassága kb. 13 cm.

90x200 cm      40 900 Ft
163x200 cm    73 500 Ft
183x200 cm    78 600 Ft

90x200 cm    53 100 Ft

Szendvics matrac PUR hab és RE hab kombinációja, 5 anatómiai zónával, a
matrac különleges kialakítása jó szellőzést bíztosít, kétoldalas, használható
fix és állítható ágyrácshoz egyaránt A SILVER huzat /100% polyester/ könnyen
levehető, cipzárral a matrac teljes kerületén, és 60°C-on mosható. Rendelhető
Aloe Vera Proactive huzattal. Matrac magassága kb. 16 cm.

90x200 cm     68 400 Ft

90x200 cm      66 400 Ft

90x200 cm    27 700 Ft

160x200 cm    43 700 Ft

80x200 cm     65 400 Ft

80x200 cm      62 300 Ft
80x200 cm    43 900 Ft

80x200 cm      37 300 Ft

80x200cm   25 600 Ft

90x200cm   26 300 Ft

120x200cm 36 900 Ft   

160x200cm 40 100 Ft

180x200cm 49 300 FtBASIC FLEX FRONT ágyrács
BASIC FLEX ágyrács

(80x200 cm)
-tól

    (160x200 cm, 180x200 cm)  

 terhelhetőség: 110 kg

80x200 cm 160x200 cm

A matrac PUR hab és RE hab kombinációja a matrac különleges kialakítása 

jó szellőzést bíztosít,

, 
 kiváló minőségű steppelt huzattal rendelkezik, amely 

lecipzározható. Mosható 60°C-on. Vastagsága 14 cm.

90x200 cmMONIKA

120
kg

110
kg120

kg

120
kg

34 900 Ft 38 800 Ft 67 200 Ft

5 300 Ft

27 600 Ft
15 900 Ft

15 900 Ft

37 900 Ft
21 200 Ft

55 400 Ft

25 600 Ft



SANTOLA

160x200 cm

                                                  luxus kivitelezésű, modern ágy magas, varrott fejtámlával, praktikus tárolóhellyel -
1 nagy fiók, az ágy tartalmazza az ágyrácsot, változat: szövet szürke + wenge színű fa lábak, Szé/Mé/Ma: 
165x217x118 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 185x217x118 cm, fekvőfelület: 180x200 cm, ,ár: 126 800 Ft
az ágy magassága az ágyrácsig: 33,4 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy 180x200cm méretben
a katalógus 192-193. oldaláról.

BALDER NEW                                                                   ágy varrott fejtámlával és lécezett ágyráccsal, változat: szürke 
szövet + fa lábak natúr színben, méret (Szé/Mé/Ma) 167,5x214x110 cm, fekvőfelület: 160x200cm 
vagy 187,5x214x110 cm, fekvőfelület: 180x200 cm, , ágy magassága az ágyrácsig: 27 cm.  ár:  86 500 Ft
Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy 180x200cm méretben a katalógus 192-193. oldaláról.

160x200 cm

COLON NEW                                                                ágy lécezett ágyráccsal, változat: sötétszürke szövet + natúr színű fa lábak,
Szé/Mé/Ma:: 165x215x117,2 cm, fekvőfelület: 160 x 200cm, ágy magassága az ágyrácsig: 26 cm.Rendelhető 
hozzá matrac 160x200 méretben a katalógus 192-193. oldaláról.

160x200 cm

luxus kivitelezésű, modern ágy lécezett ágyráccsal, színváltozat: fekete + fehér textilbőr, külső méretek
(Szé/Mé/Ma): 172,5x237,5x92,7 cm, az ágy magassága az ágyrácsig: 28,5 cm, a fekvőfelület magassága
az Ön által kiválasztott matrac magasságától függ, fekvőfelület 160x200 cm. Rendelhető hozzá matrac
160x200 cm méretben a katalógus 192-193. oldaláról..

249 800 Ft

NAZUKA
luxus kivitelezésű, modern ágy lécezett ágyráccsal + 4 fiók, színváltozat: fekete + fehér textilbőr, külső méretek
(Szé/Mé/Ma): 166,5x215x98,5 cm; az ágy magassága az ágyrácsig: 27 cm, a fekvőfelület magassága az Ön által
kiválasztott matrac magasságától függ, fekvőfelület 160x200 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 cm
méretben a katalógus 192-193. oldaláról.

TORENZO

Az ágy vásárlása esetén masszázs készüléket adunk ajándékba – NEUROSTIMULATOR TEMPO Az ágy vásárlása esetén masszázs készüléket adunk ajándékba – NEUROSTIMULATOR TEMPO 

árengedmény

-35%
az ágyra

árengedmény

-33%
az ágyra

194 HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

                                                            ágy lécezett ágyráccsal, kivitel: sötétbarna, fehér textilbőr, külső
mérete (SzéxMéxMa): 95,5x204x91cm, ágy magassága az ágyrácsig: 30cm, fekvőfelület: 90x200cm, 
lábak –fa. Rendelhető hozzá matrac a katalógus 192-193. oldaláról.

ARKONA

fehér textilbőr

sötétbarna

77 900 Ft 71 900 Ft

47 900 Ft

116 700 Ft

164 900 Ft
AJÁNDÉK
masszázs készülék

.

      
10 800 Ft 152 400 Ft

235 000 Ft



167 400 Ft

OREA                                    luxus modern ágy nagy steppelt fejtámlával és praktikus tárolóhelyekkel - 4 fiók az ágyba
beépítve, ágyráccsal, kivitel: világosbarna szövet + wenge falábak, méretek
(Szé/Mé/Ma): 165x216,5x122,2 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 185x216,5x122,2cm,
fekvőfelület: 180x200cm , ágy magassága a rácsig: 35,5cm.183 600 Ft
Vásároható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról.

160x200 cm

XADRA                                          luxus modern ágy nagy steppelt fejtámlával és praktikus tárolóhelyekkel -4 fiók az ágyba 
beépívte, ágyráccsal, kivitel: melír szürke szövet + wenge falábak,méretek (Szé/Mé/Ma): 165x216,5x122,2 cm, 
fekvőfelület: 160x200cm vagy185x216,5x122,2cm, fekvőfelület: 180x200cm, ágy magassága a rácsig: 30,6cm.
Vásároható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról..

154 400 Ft
160x200 cm

166 900 Ft
180x200 cm

Komfort

Megakomfort

Megakomfort VISCO

160x200cm                   180x200cm

160x200cm                  180x200cm

160x200cm                 180x200cm

204 900 Ft 217 600 Ft

212 300 Ft 225 900 Ft

245 900 Ft233 400 Ft

textilbőr fehér zürke/Inari 91 s

KOMFORT: kényelmes BOXSPRING franciaágy, rugós felülettel, amely kényelmes alvást biztosít. Az alsó faváz bonel rugókból álló magot tartalmaz, amely a klasszikus lamellás rácsot helyettesíti.
Az ágyhoz tartozik egy matracvédő (lágy poliuretán hab 4 cm, 60°C-on mosható huzattal), méreter (SzéxMéxMa): 180x208x105 cm, fekvőfelület 160x200 cm, vagy  200x208x105 cm, fekvőfelület
180x200, fekvőfelület magasság 57 cm.
MEGAKOMFORT: extra kényelmes BOXSPRING franciaágy, rugós felülettel, amely kényelmes alvást biztosít. Az alsó faváz táskarugós matracot tartalmaz, amely helyettesíti a klasszikus ágyrácsot. A matrac középpontját táskarugók alkotják
amely előnye a jelentős rugalmasság.Az ágyhoz tartozik egy matracvédő (lágy poliuretán hab 4 cm, 60°C-on mosható huzattal), méreter (SzéxMéxMa): 180x208x105 cm,fekvőfelület 160x200 cm, vagy 200x208x105 cm, fekvőfelület 180x200,
fekvőfelület magasság 57 cm.
MEGAKOMFORT VISCO: extra kényelmes BOXSPRING franciaágy, rugós felülettel, amely kényelmes alvást biztosít. Az alsó faváz táskarugós matracot tartalmaz, amely helyettesíti a klasszikus ágyrácsot.A matrac középpontját táskarugók alkotják
amely előnye a jelentős rugalmasság.Az ágyhoz tartozik egy matracvédő (lágy poliuretán hab 4 cm, 60°C-on mosható huzattal), méreter (SzéxMéxMa): 180x208x105 cm,fekvőfelület 160x200 cm, vagy 200x208x105 cm, fekvőfelület 180x200,
fekvőfelület magasság 57 cm.

NOVARA
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az illusztrált modell raktárkészletről azonnal vihető  fehér textilbőr/inari 100 fekete

195HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

luxus BOXSPRING  BOXSPRING  modern ágy magas fejtámlával, praktikus tárolóhellyel. Komfortos franciaágy egyrétegű 
bonell rugóval, ami kényelmes alvást biztosít Az alsó fa szerkezet szövettel van bevonva. Ágytakaró nélkül.Színkivitel.  : 
szövet világosszürke, mérete  vagy szövet mérete Colet 04  160x200 a 180x200  Colet 83 mentol  120x200 a 140x200 -
raktáron, . Méretek Szé MéxMa 200x85 200x85 200x85 200  ( x ): 120x , 140x , 160x , 180x x85 raktárkészletről azonnal vihető

fekvőfelület az ágy méretének,függvényében Fekvőmagasság Rendelhető Colet szövet színválasztékában. cm, .  41 cm. 
Szállítási idő 6-8 hét.                                                                                                 

RIANA szövet Colet világosszürke 04 szövetColet mentol 83

szürkésbarna
taupe 35

Színminták szövet COLET

szürke 17 smaragd 
86

mustár
65

piros
59

barna
38

179 600 Ft
méret 160x200 cm

193 900 Ft
méret 180x200 cm

154 900 Ft
méret  120x200 cm

165 300 Ft
méret 140x200 cm

szövet COLET világosszürke 04 szövet COLET mentol 83

újdonság újdonság

TOP!
Termék



MAJESTIK
ágy magas varrott fejtámlával és lécezett ágyráccsal, kivitel: vilagosszürke - melír szövet + wenge fa lábak,
méretek (Szé/Mé/Ma): 173x217,5x114 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy 193x217,5x117 cm fekvőfelület
180x200 cm ár: 117 300 Ft,   ágy magassága a rácsig: 23,3 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy115 500 Ft
180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról. Csak a készlet erejéig.

104 900 Ft
160x200 cm 182 700 Ft

160x200 cm

AKANA
luxus modern ágy nagy steppelt fejtámlával és praktikus tárolóhelyekkel - 4 fiók az ágyba beépívte, ágyráccsal,
kivitel: bézs szövet, méretek (Szé/Mé/Ma): 174x219,5x126,7cm fekvőfelület: 160x200cm vagy 194x219,5x
126,7cm fekvőfelület: 180x200 cm  árban. Ágy magassága a rácsig: 28,8 cm. Vásárolható hozzá204 400 Ft
matrac 160x200 vagy 180x200cm méretekben a 192-193. oldalról.

GIOVANA

ágy nagy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet + tölgyfa színű falábak, méretek
(Szé/Mé/Ma): 174x215,5x117cm fekvőfelület: 160x200cm vagy 194x215,5x117cm fekvőfelület: 180x200 cm

 árban. Az ágy magassága a rácsig: 25,3 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200cm150 200 Ft
méretekben a 192-193. oldalról.

TERKA
ágy nagy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, elől polccal, kivitel: szürke szövet + szürke színű DTD laminált,
méretek (Szé/Mé/Ma): 169x239x112,5cm fekvőfelület: 160x200cm vagy 189x239x112,5 cm fekvőfelület:
180x200 cm 112 100 Ft, , árban. Az ágy magassága a rácsig: 20,8 cm. Vásárolható hozzá matrac  110 300 Ft
160x200 vagy 180x200cm méretekben a 192-193. oldalról. acsak a készlet erejéig.

OLINA NEW
luxus modern ágy nagy steppelt fejtámlával és praktikus tárolóhellyel – 2 fiók, ágyráccsal, kivitel: szürke szövet,
méretek (Szé/Mé/Ma): 166x212x120 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy 186x212x120 cm fekvőfelület: 180x200 cm

 árban. Az ágy magassága a rácsig: 27,5 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm133 300 Ft
méretekben a 192-193. oldalról.

KOLIA
modern ágy nagy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet + fekete fém lábak, méretek
(Szé/Mé/Ma): 177x219,5x114 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy 197x219,5x114 cm fekvőfelület: 180x200 cm
144 500 Ft   árban. Az ágy magassága a rácsig: 25,3 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 142 700 Ft
180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról.

141 900 Ft
160x200 cm

99 900 Ft
160x200 cm

122 600 Ft
160x200 cm

132 400 Ft
160x200 cm

196 HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

101 600 Ft

134 100 Ft



ágy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet + sötét diófa színű
falábak, méretek (Szé/Mé/Ma): 165,5x217x100 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy
185,5x217x100 cm fekvőfelület: 180x200 cm  árban. Az ágy magassága a98 700 Ft
rácsig: 21 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a
192-193. oldalról.

KAROLA
NEW

ELENA
NEW

ágy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: homokszínű szövet + sötét diófa színű
falábak, méretek (Szé/Mé/Ma): 165,5x217x100 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy
185,5x217x100 cm fekvőfelület: 180x200 cm  árban. Az ágy magassága a rácsig:95 900 Ft
21 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról.

197 400 Ft
160x200 cm

EVENT
ágy nagy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet, méretek
(Szé/Mé/Ma): 178,5x210,5x129 cm fekvőfelület: 160x200 cm vagy 198,5x210,5x129 cm
fekvőfelület: 180x200 cm   árban. Az ágy magassága a rácsig: 19,8 cm. 140 800 Ft
Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról.
Csak a készlet erejéig.

ALESIA

luxus modern ágy nagy steppelt fejtámlával, lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet +
fekete színű falábak, méretek (Szé/Mé/Ma): 214x220x167 cm fekvőfelület: 160x200 cm
vagy 234x220x167cm fekvőfelület: 180x200 cm  árban. Az ágy magassága a 208 900 Ft
rácsig: 28,8 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 
192-193. oldalról.

modern ágy tárolóhellyel és lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet, méretek
(Szé/Mé/Ma): 173,5x223,5x106 cm fekvőfelület: 163x200 cm vagy 193,5x223,5x106 cm

 árban, fekvőfelület: 183x200 cm, az ágy magassága a rácsig: 32,5 cm.130 700 ft
Vásárolható hozzá GILES éjjeliszekrény (Szé/Mé/Ma) 46x37,5x37 cm méretben amelynek
ára  a 202. oldalról és vásárolható hozzá matrac 163x200 vagy 183x200 cm20 200 Ft
méretekben a 192-193. oldalról.

GULIA 2
NEW

122 900 Ft
160x200 cm

94 900 Ft
160x200 cm

86 400 Ft
160x200 cm

121 900 Ft
160x200 cm
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109 800 Ft
160x200 cm

127 900 Ft
180x200 cm

PEGASUS                                                   modern ágy, magas varrott fejtámlával és laminált ágyráccsal, kivitel: 
szürkésbarna szövet + natúr színű falábak, méretek (Szé/Mé/Ma): 174x217x121,5 cm fekvőfelület:
160x200 cm vagy 194x217x121,5 cm fekvőfelület 180x200 cm, ágy magassága a rácsig: 27,5 cm. 
Vásárolható hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretekben a 192-193. oldalról.



160x200 cm160x200 cm

az ágy ára
matrac nélkül

éjjeliszekrény ára

FANTASY 
NEW

ágy, lécezett ráccsal, kivitel: fehér textilbőr, ágy külső mérete: Szé/Mé/Ma:
165x215x106 cm, fekvőfelület 160x200 cm, éjjeliszekrény: 48x43x48 cm.
Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm a 192-193. oldalról.

160x200 cm

CARISA

ágy rácsozott deszkával, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 165x216x91 cm vagy 185x216x91 cm, fekvőfelület 160x200 cm
vagy 180x200, kivitel: fekete textilbőr. Méret 180x200 árban. Vásárolható hozzá matrac (160x200 cm/70 100 Ft 
180x200 cm) a 192-193. oldalról.

MIKEL

ágy lécezett ágyráccsal, kivitel: fehér vagy fekete textilbőr, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 168,8x215x87,5 cm;
fekvőfelület 160x200 cm, fekete lábak . Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm a 192-193. oldalról.

fehér

fekete

DANETA
ágy lécezett ágyráccsal, kivitel: fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma: 167x209x77,5 cm,
fekvőfelület: 160x200 cm vagy 187x209x77,5 cm, fekvőfelület: 180x200 cm

árban, ágy magassága a rácsig: 20 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x20060 900 Ft 
vagy 180x200 cm méretben a 184-185. oldalról 

NADIRA
ágy lécezett ágyráccsal, kivitel: fekete textilbőr, Szé/Mé/Ma: 168x210x78cm, 
fekvőfelület:160x200 cm vagy 188x210x78 cm, fekvőfelület: 180x200 cm 60 800 Ft
árban. Ágy magassága a rácsig: 20 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy
180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.
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ágy tárolóhellyel és billenő lécezett ágyráccsal, (az ágy háttámláján),kivitel: fehér  RGB LED világítással 
textilbőr, Szé/Mé/Ma: 169x208x82 cm, fekvőfelület: 163x200 cm vagy 189x208x82 cm, fekvőfelület: 
183x200 cm árban, ágy magassága a rácsig 31 cm.Rendelhető hozzá matrac 163x200 vagy 125 100 Ft 
183x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

160x200 cm

modern ágy varrott háttámlával, tárolóhellyel és billenő lécezett ágyráccsal, kivitel: fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma: 
175x223x100 cm, fekvőfelület: 163x200 cm vagy 195x223x100 cm, fekvőfelület: 183x200 cm  árban, 128 100 Ft
ágy magassága az ágyrácsig: 33 cm. Rendelhető hozzá matrac 163x200 vagy 183x200 cm méretben a
192-193. oldalról.

160x200 cm

DORLEN 2 NEWJADA NEW

55 900 Ft 54 600 Ft

73 900 Ft

63 500 Ft

29 700 Ft

97 300 Ft

119 300 Ft 119 900 Ft



                                                     modern ágy lécezett lécezett ágyráccsal, (az ágy kérül), kivitel: RGB LED világítással 
fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma:170x236x68 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 190x236x68 cm, fekvőfelület: 
180x200 cm  árban, ágy magassága a rácsig 24,5 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy135 300 Ft
180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

PASCALE

160x200 cm

160x200 cm

160x200 cm

FILIDA
modern ágy lécezett lécezett ágyráccsal,  (az ágy fejtámláján),RGB LED világítással
kivitel: fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma: 182x224x68 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy
202x224x68 cm, fekvőfelület: 180x200 cm  árban, ágy magassága a rácsig120 900 Ft
13,5 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretben a
192-193. oldalról. 

MANILA 
NEW

modern ágy, tárolóhellyel és billenő lécezett ágyráccsal,  (az ágyRGB LED világítással
fejtámláján) kivitel: fehér+fekete textilbőr, Szé/Mé/Ma: 182x226x83,5 cm, fekvőfelület:
163x200 cm vagy 202x226x83,5 cm, fekvőfelület: 183x200 cm  árban, ágy 167 500 Ft
magassága az ágyrácsig: 31 cm. Rendelhető hozzá matrac 163x200 vagy 183x200 cm
méretben a 192-193. oldalról.

modern ágy lécezett lécezett ágyráccsal, kivitel: fehér+fekete textilbőr, méret Szé/Mé/Ma:
168x240,5x86 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 188x240,5x86 cm, fekvőfelület: 180x200 cm

árban, ágy magassága a rácsig 30,5 cm. Rendelhető hozzá matrac 160x200 vagy122 700 Ft 
180x200 cm méretben a 192-193. oldalról. 

LUXOR SUITE                                   ágy, magas háttámlával és lécezett ágyráccsal, kivitel: bézs textilbőr, méret: Szé/Mé/Ma:
178x222x108,5 cm, fekvőfelület 160x200 cmvagy 198x222x108,5 cm, fekvőfelület 180x200 cm 153 300 Ft
árban, ágy magassága a rácsig: 18,6cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm a 192-193. oldalról.

160x200 cm

160x200 cm

árengedmény

-26%
az ágyra

tól

                                               modern ágy, lécezett ágyráccsal, (az ágy háttámláján), kivitel: RGB LED világítással 
szürke textilbőr, Szé/Mé/Ma: 169x217x74 cm cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 189x217x74 cm, fekvőfelület: 
180x200 cm  árban, ágy magassága a rácsig 21,5 cm. Rendelhetőhozzá matrac 160x200 vagy113 400 Ft
180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

DULCEA

160x200 cm

                                                        modern ágy tárolóhellyel, lécezett ágyráccsal, RGB LED világítással 
(az ágy körül), kivitel: fekete textilbőr, Szé/Mé/Ma: 171x213x90,5 cm, fekvőfelület: 163x200 cm vagy 
191x213x90,5 cm, fekvőfelület: 183x200 cm  árban, ágy magassága a rácsig 32 cm.155 200 Ft 
Rendelhető hozzá matrac 163x200 vagy 183x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

160x200 cm

CLARETA

160x200 cm

                                                    modern ágy praktikus tárolóhellyel - 4 fiók, lécezett ágyráccsal, RGB LED világítással
(az ágy háttámláján), kivitel: fehér textilbőr, Szé/Mé/Ma: 168x214x85,5 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 
188x214x85,5 cm, fekvőfelület: 180x200 cm  árban, ágy magassága a rácsig 33,5cm. Rendelhető hozzá 128 700 Ft
matrac 160x200 vagy 180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.
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BIRGET NEW

161 900 Ft

114 900 Ft

120 900 Ft 146 800 Ft

123 200 Ft 104 900 Ft

112 900 Ft

135 500 Ft



JAVA hálószoba szett klasszikus stílusban, anyag: , színkivitel: fehér. Az ágy ágyráccsal van ellátva. Magasság az ágyrácsig 24,5 cm. Az ágyhoz vásárolható matrac  160x200 cm 
vagy 180x200 cm méretben a 192 és 193. oldalról. Raktáron 2019.09.23.-tól. A méretek a következő sorrendben vannak(SzéxMéxMa)

 masszív tömör fa + MDF

JAVA 1 ágy 160:
165x211x120 cm

JAVA 2 ágy 180:
185x211x120 cm JAVA 3

éjjeliszekrény 2Z:
45x43x49,5 cm

JAVA 4
éjjeliszekrény 3Z:

45x40x59,5 cm

JAVA 5
komód 4Z:

90x45x95,5 cm

JAVA 6
komód 6Z
tükörrel:
komód:

120x45x78,5 cm,
tükör:

79x2x108 cm

MACRO                                       ágy praktikus tárolóhellyel – 4 fiók, lécezett ágyráccsal, anyag: 
, színkivitel: fehér, mérete: Szé/Mé/Ma: 169,9x208,3x103,6 cm, fekvőfelület 160x200 cm; vagy 

189,9x208,3x103,6 cm, fekvőfelület 180x200 cm. Magasság az ágyrácsig 25,7 cm. Az ágyhoz vásárolható
matrac 160x200 cm vagy 180x200 cm méretben a 192 és 193. oldalról. Raktáron 2019.09.23.-tól.

masszív tömör fa
+ MDF

160x200 cm 180x200 cm

újdonság

MOET                                   
                                 ágy ágyneműtartóval billenő lécezett ágyráccsal, anyag: + textilbőr, 
színkivitel: fehér+ fekete, mérete: Szé/Mé/Ma: 166,9x208,6x103,6 cm, fekvőfelület: 160x200 cm. Magasság az 
ágyrácsig 25,7 cm. Az ágyhoz vásárolható matrac  160x200 cm méretben a 192 és 193. oldalról. Raktáron 
2019.09.23.-tól.

masszív tömör fa + MDF

160x200 cm

masszív tömörfa/MDF

200 HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

LUCAS NEW
ágy lécezett ráccsal, szín: fehér, anyag: , méretek ( ): 170x210x94 cm, fekvőfelület 
160x200 cm; vagy ( ): 190x210x94 cm, fekvőfelület 180x200cm. Vásárlási lehetőség 160x200 vagy 
180x200 cm-es rugós matrac a 192. és 193. oldalról.

tömör fenyő + MDF Szé/Mé/Ma
Szé/Mé/Ma

(160x200) (180x200)

FOSIL

natúr

Éjjeliszekrény 
, színes.Kivitel: fehér 

vagy natúr méretek (Szé/Mé/Ma): 
38x32x47 cm.
Fehér szín: 

fenyőből készült
tömörfa

11 700 Ft. 

- tól

fehér natúr

(160x200) (180x200)

PROVO
ágy lécezett ráccsal, anyaga: , szín: tölgy, méretek (Szé/Mé/Ma):170x213x82 cm vagy 
190x213x82 cm. Fekvőfelület 160x200 cm vagy 180x200 cm. Vásárlási lehetőség 160x200 cm vagy 180x200 
rugós matrac a 192. és 193. oldalakról.

tömör fenyőfa

újdonság

160x200 cm

BEROTO
ágy , anyag:

, szín.
Változat: Dió. Az ágy léces

ágyráccsal van ellátva.
Méretek (Szé/Mé/Ma), Ágyak:

171x216,3x88,8 cm, terület
ágyak: 160x200 cm vagy

193,5x216,3x88,8 cm, fekvőfelület: 
183x200 cm, éjjeliszekrény:

45x40x51,6 cm, 
. Magassága a rácsig 31,5 cm.

Vásárolható hozzá matrac 
160x200 cm méretben

vagy 183x200 cm a 192. oldalon a
193. Készleten 2019.10.15.

USB-porttal
tömör fa + MDF

tömör fa
+ MDF

180x200 cm

éjjeliszekrény

újdonság

118 500 Ft

133 900 Ft

123 600 Ft

33 900 Ft

82 400 Ft

28 900 Ft

200 800 Ft

149 400 Ft 169 900 Ft

77 200 Ft 81 600 Ft

75 400 Ft 86 600 Ft

97 900 Ft

116 900 Ft

10 600 Ft

27 700 Ft



HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

hálószoba szett rusztikus stílusban, anyag:  szín: sötét tölgy. tömör fa + MDF
Az ágy rácsráccsal van ellátva. Rács magassága 25,7 cm. Vásárolható hozzá
matrac, 160x200 cm vagy 180x200 cm a 192-es és 193-as oldalakról.Raktáron
2019.09.23.-tól.

ADORE

180x200 cm

SATURN

SATURN 1 ágy160: 165,3x208x101,6 cm
SATURN 2 ágy 180: 187,8x208x101,6 cm
SATURN 3 éjjeliszekrény: 40x45x50 cm
SATURN 4 komód 3Z: 90x45x75 cm
SATURN 5 tükör: 72x6,8x110 cm

113 300 Ft
128 800 Ft

31 500 Ft
78 300 Ft
33 900 Ft

éjjeliszekrény

NOLAS

180x200 cm160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

BETRA

újdonság
újdonság

újdonság

160x200 cm

éjjeliszekrény

újdonság

IRISUN

újdonság

180x200 cm

160x200 cm

éjjeliszekrény

KABOTO

ágy ágyráccsal,  anyag, színkivitel: tölgy. Méretek (SzéxMéxMa), ágy: tömörfa
168x207,6x89 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 190,6x207,6x89 cm, fekvőfelület: 
183x200 cm, éjjeliszekrény: 45x40x51,6 cm, . Ágy magassága a rácsig tömör fa + MDF
31,5 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm vagy 183x200 cm a 192. és 
193. oldalról. Készleten 2019.10.15.

újdonság
éjjeliszekrény

160x200 cm

magas steppelt ágy, anyag:  + szövet, szín: ágy: szürke - vintage + világos szürke szövet, éjjeliszekrény tömör fa + MDF
fiókkal: szürke - vintage + fekete (polc belső). Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek (SzéxMéxMa), ágy: 
165,3x210,8x120 cm, fekvőfelület: 160x200 cm vagy 187,8x210,8x120 cm, fekvőfelület: 183x200 cm, éjjeliszekrény: 
47x40x62,1 cm. Ágy magassága a rácsig 31.5cm. Vásárolható az ágyhoz 160x200 cm vagy 183x200 cm méretű matrac 
va 192.193. oldalról. Készleten 2019.10.15.

 A méretek ebben a sorrendben vannak (SzéxMéxMa):

ágy kárpitozott fejtámlával, anyag:  + szövet, szín: dió + sötétzöld. Az ágy tömör fa + MDF
ágyráccsal van ellátva. Méretek (SzéxMéxMa): 165.5x207x100 cm, fekvőfelület: 
160x200 cm vagy 188x207x100 cm, fekvőfelület: 183x200 cm. Ágy magassága a rácsig 
31,5 cm. Vásárolható az ágyhoz 160x200 cm vagy 183x200 cm méretű matrac a 192. 
193. oldalról. Készleten 2019.10.15. Lehetőség az éjjeliszekrény megvásárlására 
BETRA, szín dió beleértve .29 800 Ft

Készleten 2019.10.15.

ágy magas kárpitozott fejtámlával és 6 fiókkal, anyag:  + szövet, szín: ágy: dió + szövet bézs,  tömör fa + MDF
éjjeliszekrény fiókkal: dió. Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek (Szé/Mé/Ma:), ágy: 166x210x119,3 cm, fekvőfelület: 
160x200 cm vagy 188,6x210x119,3 cm, fekvőfelület: 183x200 cm, éjjeliszekrény: 50,4x40x50 cm. Ágy magassága a 
rácsig 31,5 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm vagy 183x200 cm méretben a 192. 193. oldalról.

ágy magas kárpitozott fejtámlával és 6 fiókkal, anyag: + szövet, szín: ágy: tölgy + mentol szövet, tömör fa + MDF 
éjjeliszekrény fiókkal: tölgy. Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek (SzéxMéxMa), ágy: 166x210x119,3 cm, 
fekvőfelület: 160x200 cm vagy 188,6x210x119,3 cm, fekvőfelület: 183x200 cm, éjjeliszekrény: 50,4x40x50 cm. 
Ágy magassága a rácsig 31,5 cm. Vásárolható hozzá matrac 160x200 cm vagy 183x200 cm méretben a 192. 193. 
oldalról. Készleten 2019.10.15.

201

180x200 cm160x200 cm

117 900 Ft 124 500 Ft

27 700 Ft

113 300 Ft 128 800 Ft

99 900 Ft

118 100 Ft

103 200 Ft

124 500 Ft
180x200 cm

27 700 Ft

158 500 Ft

189 300 Ft

29 800 Ft

158 500 Ft

189 300 Ft

29 800 Ft

BETRA éjjeliszekrény

29 800 Ft



(90x200)(140x200) (160x200)

BRITA
fém ágy lécezett ráccsal, anyag: fém (fehér), Szé/Mé/Ma: 180x209x93 cm, 
fekvőfelület 180x200. Az ágy magassága a rácsig: 34 cm. Vásárolható hozzá 
bonell matrac 180x200 cm méretben a 192-193. oldalról.

(180x200)

BEHEMOTH
fém ágy lécezett ráccsal, anyag: fém (fehér) keret magassága: 30,4 cm; 
külső méretek (Szé/Mé/Ma):146,3x208x130 cm, fekvőfelület 140x200 cm 
vagy 166,3x208x130 cm, fekvőfelület 160x200 cm. Vásárolható hozzá bonell 
matrac 140x200 / 160x200 cm a 192-193. oldalról. 

fém ágy lécezett ráccsal, külső méretek (Szé/Mé/Ma):
104,8x208x101,5 cm, fekvőfelület 90x200 cm; változat: fém 
(fehér),keret magasság: 29 cm. Vásárolható hozzá bonell 
matrac 90x200 cm a 192. 193. oldalról.

BURZUM

BOLTON
Éjjeliszekrény, kivitel: fehér vagy
fekete textilbőr, Szé/Mé/Ma:
47x37x44 cm. 

CASTEL
Éjjeliszekrény, kivitel: fehér
vagy fekete textilbőr Szé/Mé/Ma:
50x38x37 cm.

Éjjeliszekrény, kivitel: fehér vagy
fekete textilbőr, Szé/Mé/Ma: 
48x42x53. 

GILES
Éjjeliszekrény, kivitel: szürke szövet,
méret: Szé/Mé/Ma: 46x37,5x37cm.

Kombinálható a GULIA 
ággyal a 197. oldalról. Csak

a készlet erejéig.

202 HÁLÓSZOBABÚTOR/ÉJJELISZEKRÉNYEK/ÁGYAK

WILSON

66 900 Ft 52 300 Ft 64 700 Ft 36 800 Ft

21 900 Ft 22 900 Ft 25 300 Ft 20 200 Ft

ATALAYA

160x200 cm

ágy lécezett ágyráccsal. Mérete: Szé/Mé/Ma: 165x209,5x91 cm vagy 185x209,5x91 cm, fekvőfelület: 160x200 
vagy 180x200, kivitel: sötétbarna textilbőr. Az ágyhoz vásárolható matrac 160x200 cm vagy 180x200 cm 
méretben kínálatunkból

ágy rácsozott deszkával, külső méretek (Szé/Mé/Ma): 165x216x91 cm vagy 185x216x91 cm, 
fekvőfelület 160x200 cm vagy 180x200, kivitel: fehér textilbőr.  Vásárolható hozzá matrac 
160x200 cm vagy 180x200 cm méretben.

CARISA

160x200 cm

180x200 cm 180x200 cm

ATALAYA

ágy lécezett ágyráccsal, kivitel: szürke szövet+ fekete lábak. Mérete: Szé/Mé/Ma: 165,5x207x100 cm, 
fekvőfelület: 160x200 cm vagy 185x209,5x91cm, fekvőfelület: 180x200 cm, magasság az ágyrácsig: 26 cm.
Az ágyhoz vásárolható matrac 160x200 cm vagy 180x200 cm méretben kínálatunkból.

160x200 cm 180x200 cm

NOLAS
ágy kárpitozott háttámlával, lécezett ágyráccsal anyag: + szövet, színkivitel: dió+ krémtölgy+ tömör fa+ MDF
mustársárga vagy szürke-vintage+ szürke. Mérete: Szé/Mé/Ma: 165,5x207x100 cm, fekvőterület: 160x200 cm, 
magasság az ágyrácsig: 31,5 cm.Az ágyhoz vásárolható matrac 160x200 cm méretben kínálatunkból.
Az ágyhoz vásárolható BETRA éjjeliszekrény dió színben. Ár: , IRISUN tölgy színben. Ár:  29 800 Ft 29.800 Ft
vagy ADORE szürke-vintage+ fekete színben. Ár:  a 201. oldalró. Raktáron: 2019.09.30.-tól.27.700 Ft

újdonság

dió+ krém

szürke-vintage + feketetölgy+mustársárga

56 900 Ft56 900 Ft56 900 Ft

60 300 Ft60 300 Ft60 300 Ft 68 900 Ft68 900 Ft68 900 Ft

63 500 Ft63 500 Ft63 500 Ft

99 900 Ft 60 900 Ft 65 600 Ft



GRAPHIC
Modern hálószoba, kivitel: tölgyfa arizona/szürke, DTD fóliás. Ágy 160x200 cm méret (Szé/Mé/Ma): 164,5x203,5x71,8 cm, fekvőfelület: 160x200cm. Az ágyat ágyrács
és matrac nélkül szállítjuk. 3 ajtós szekrény tükörrel (Szé/Mé/Ma):138,9x54,8x192,7 cm, szekrény tolóajtóval (Szé/Ma/Mé): 170x60x203 cm, fiókos éjjeliszekrény (Szé/Mé/Ma):
40x35,9x30,3 cm, komód 5-fiókos (Szé/Mé/Ma): 42,5x41,6x100 cm, komód 4-fiókos (Szé/Mé/Ma): 86,6x41,9x80,8 cm. Rendelhető hozzá fém ágyrács 7866 160x200 cm méretben
és matrac 160x200 cm méretben a 192-193. oldalról. Az ágy mögötti polcos fejtámla, mérete (Szé/Mé/Ma) : 194x30x96 cm ára 60 700 Ft. 

1.szekrény 3-as ajtó tükörrel:
2.szekrény tolóajtóval:

3.ágy 160x200:
4.polcos fejtámla:

5.fiókos éjjeliszekrény:
6.komód 4-fiókos:
7.komód 5-fiókos:

112 100 Ft

173 900 Ft

46 300 Ft

60 700 Ft

13 400 Ft

40 200 Ft

33 900 Ft

3

2

5

4
6

1

7

Mediolan szekrény:
Mediolan ágy 160x200 cm:

Mediolan éjjeliszekrény / 1 db:
Mediolan komód:

Mediolan rács:

Hálószoba, , színváltozat: trufla sonoma tölgyfa + fehér.
Ágy 160x200 rács és matrac nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá rács
Mediolan, ára  vagy rács fix kerettel és matrac a
192-193. oldalról. Méretek: ágy (Szé/Mé/Ma): 169x207x90 cm,
éjjeliszekrény (Szé/Mé/Ma): 42x41x36 cm, 5 ajtós szekrény tükörrel
(Szé/Mé/Ma): 231x57x210 cm. Vásárolható hozzá komód
(Szé/Mé/Ma): 90x43x90 cm, ára .

DTD laminált

22 800 Ft

 43 300 Ft

Minden eleme külön is megrendelhető.

168 200 Ft
52 800 Ft
12 100 Ft

43 300 Ft
22 800 Ft

a komplett szett ára 
( szekrény, ágy, 2 éjjeliszekrény)

MEDIOLAN NEW

Minden eleme külön is megrendelhető.

203HÁLÓSZOBABÚTOR

hálószoba szett, kivitel: fehér/ vadtölgy,
anyag: . Az ágyat ágyrács és matrac 

nélkül szállítjuk. Az ágyhoz vásárolható fix keretes 
ágyrács 160x200 és matrac 160x200 kínálatunkból a 

192 és 193.oldalon.Méretek: Szé/Mé/Ma: 
2 ajtós szekrény 2D: 220x60x210cm,

komód: 104x42x82cm, ágy 160x200: 207x208x105,
éjjeliszekrény: 46x42x47. Az ágyhoz vásárolható

betolható ágyneműtartó, mérete: 
Szé/Mé/Ma: 99x69x24cm

Ára:                

DTD laminált

45 600 Ft. 

SIMPLA

szekrény 2D + ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény )

szekrény 2D:

komód:

ágy 160x200

fiókos konténer: 

éjjeliszekrény 2db:

196 200 Ft

69 200 Ft

82 500 Ft

45 600 Ft

61 300 Ft

újdonság

Minden eleme külön is megrendelhető.

komplett szett ára
(szekrény TYP 1 + ágy TYP 3 + 2x éjjeliszekrény TYP 5 )

245 200 Ft

185 200 Ft

339 900 Ft



kedvezményes ár a komplett szettért
(szekrény, ágy 160x200, 2 éjjeliszekrény)

szekrény:

polc 3 db: 

komód:

ágy 180x200:

ágy 160x200:

éjjeliszekrény 2db:

104 400 Ft

16 300 Ft

37 100 Ft

40 600 Ft

38 300 Ft

23 200 Ft

€312

€112
€122

€70

€120

hálószoba, , színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér vagy diófa/fekete, (Szé/Mé/Ma): ágy: 
188x215x80 cm,fekvőfelület 180x200 cm, éjjeliszekrény: 57x42x39 cm, 4 ajtós tükrös szekrény: 
228x60x213cm. Az ágyat javasoljuk ráccsal és matraccal vásárolni 180x200 cm a 192-193. oldalról.

DTD fóliázott

MARTINA

sonoma tölgy/fehérdió/fekete

(ágy, 2 éjjeliszekrény)
kedvezményes ár a komplett szettért

4 ajtós tükrös szekrény:
ágy 180x200 cm + 2 éjjeliszekrény:

139 600 Ft

Minden elemet külön is lehet megrendelni.

63 900 Ft

GABRIELA
hálószoba szett, változat: sonoma tölgyfa/fehér, DTD laminált,
az ágy rács és matrac nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá
Monna tömörrács és matrac 180x200 cm vagy 160x200 cm
méretűek a 192-193. oldalról, méretek (Szé/Mé/Ma): szekrény:
201,6x62x200 cm, komód: 120x38x80 cm, ágy (180x200):
183,6x203,2x90 cm, ágy (160x200): 163,6x203,2x90 cm,
éjjeliszekrény: 41,8x38x40 cm. A hálószobához vásárolható
3 db polc a szekrénybe fehér kivitelben (Szé/Mé/Ma):
98,4x42x2,2 cm  árban. Kedvezményes áron 
megvásárolható a szett (szekrény + ágy 180x200 + 2 
éjjeliszekrény) mindkét színben áron.

16 300 Ft

163 900 Ft 

minőségi
szlovák
termékl

Minden elemet külön is lehet megrendelni.

sonoma tölgy / fehér

204 HÁLÓSZOBABÚTOR

TOP
ÁR!
TOP
ÁR!

wotan tölgy / fehér

(szekrény + ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény )

szekrény 2-ajtóval:

komód:

ágy 160x200:

éjjeliszekrény 2ks:

132 800 Ft

44 800 Ft

52 600 Ft

25 900 Ft

IKOMO
modern hálószoba szett, kivitel: fehér,

anyag:
Az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk.

Méretek: Szé/Mé/Ma: 2 ajtós szekrény
tolóajtóval: 215x62,5x191 cm, komód:

110x45x90 cm, ágy 160x200: 167x205x90 cm,
éjjeliszekrény: 45x35x36 cm.

Az ágyhoz vásárolható fix keretes ágyrács 160x200 és
matrac 160x200 kínálatunkból a 192 és 193.oldalon           

 DTD laminált

Minden elemet külön is lehet megrendelni.

újdonság

ágy 160x200 cm

csak 

159 900 Ft

38 300 Ft

211 300 Ft

203 500 Ft



Komplett szett ára
(szekrény + ágy ágyneműtartóval

+ 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is meg lehet rendelni.

szekrény BX 72:

komód DA 44:

ágy DA 26

ágyneműtartóval

         oldalán fiókokkal:

éjjeliszekrény DA 22: 

200 400 Ft

51 900 Ft

101 900 Ft

22 300 Ft

BETINO
modern hálószoba, , színváltozat: söt  ét sonoma tölgyfa. Szekrény tükörrel BX72 (Szé/Mé/Ma): 219x66x218 cm, komód DA 44 (Szé/Mé/Ma): 90x42x96 cm,DTD laminált
ágy DA 26 ágyneműtartóval (Szé/Mé/Ma): 165x213x90 cm, éjjeliszekrény: 50x35x39 cm. A Betino DA 26 ágyhoz rendelhető ágyrács és matrac (160x200 cm) a
192. és 193. oldalról.

komplett szett ára
(szekrény + ágy + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is
meg lehet rendelni.

tükrös szekrény:

komód:

ágy 180x200

ágyneműtartóval +

2db éjjeliszekrény :

231 500 Ft

106 900 Ft

145 900 Ft

LUMERA
hálószoba provance-i stlíusban, DTD fóliázott, színváltozat: pínia fehér/tölgyfa sonoma truflo. Az ágyat ágyneműtartóval szállítjuk (2 fiók) és 2 éjjeliszekrénnyel, külső méret
(Szé/Mé/Ma): 186x205x91 cm, fekvőfelület: 180x200 cm, az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk, éjjeliszekrény (Szé/Mé/Ma): 60x42x49cm. 5-ajtós szekrény (3 ajtó tükörrel),
(Szé/Mé/Ma): 241x62x212 cm, komód (Szé/Mé/Ma): 150x42x90cm. Az ágyhoz vásárolható ágyrács és matrac 180x200 cm-es méretben a 192.-193. oldalról.

205HÁLÓSZOBABÚTOR

UTAH

(szekrény+ágy 160x200 ágyneműtartó + 2x éjjeliszekrény )

szekrény 8X6GUE02:

szekrény polcok 3 db POTSSZK2:

szekrényrendező POTSSZK1: 

komód 8X6GUE46:

ágy 8X6GUE16 160x200 

ágyneműtartóval:

éjjeliszekrény 8X6GUE22:

újdonság
matrac 160x200 kínálatunkból a 192 és 193.oldalon.

modern hálószoba, anyag: .Színkivitel:arany DTD laminált
grandson tölgy/ uni szürke.Méretek: Szé/Mé/Ma: tükrös 
szekrény 8X6GUE02: 219x67x218 cm, ágy 160x200 cm 
8X6GUE16 ágyneműtartóval(2 fiók):167x209x80 cm, 
éjjeliszekrény 8X6GUE22: 50x35x39 cm,komód 8X6GUE46: 
90x42x96 cm.A szekrényhez rendelhető polc P0TSSZK2 (3 db 
fehér) Szé/Mé/Ma: 107x47x2 cm. Ár:  vagy 20 700 Ft
szekrényrendező P0TSSZK1 fehér Szé/Mé/Ma):107x48x159 
cm. Ár: . Az ágyhoz vásárolható ágyrács 160x200 és25 900 Ft

szekrényrendező
POTSSZK1

polc
POTSSZK2

Minden elemét külön is
meg lehet rendelni.

163 500 Ft

20 700 Ft

25 900 Ft

58 400 Ft

95 600 Ft

22 300 Ft

komplett szett ára

377 400 Ft

303 700 Ft

346 900 Ft



206 HÁLÓSZOBABÚTOR

hálószoba szett, kivitel: sonoma tölgy, anyag:
. A háttámla bevonata sötétszürke DTD laminált

szövet Inari 96.Az ágyat ágyrács és matrac nélkül 
szállítjuk.Méretek: Szé/Mé/Ma: 4 ajtós szekrény: 
200x59x212cm,3 ajtós szekrény: 150x59x212cm, 
2 ajtós szekrény:100x59x212cm, 1 ajtós szekrény: 

50x59x212cm,1 ajtós sarokszekrény: 94x94x212cm, 
komód:110x45x90cm, ágy 160x200: 176x204x85cm,

ágy 180x200: 196x204x85cm, éjjeliszekrény:
46x40x42cm.Az ágyhoz vásárolható betolható 

ágyneműtartó, mérete: Szé/Mé/Ma: 120x67x20cm. 
Ár: . Az ágyhoz vásárolható fix keretes ágyrács 20 700 Ft

160x200 vagy 180x200 és matrac 160x200 vagy 180x200 
kínálatunkból a 192 és 193.oldalon            

MEXIM

(szekrény 4-ajtóval+ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is meg lehet rendelni.

szekrény 3 - ajtós:

komód:

ágy 160x200:

éjjeliszekrény 2db:

169 200 Ft

36 300 Ft

56 300 Ft

35 500 Ft

újdonság

szekrény 4 - ajtós szekrény 3 - ajtós szekrény 2 - ajtós szekrény 1 - ajtós sarok szekrénykomód
ágy180x200ágy 160x200

éjjeliszekrény 2 db

fiókos ágyneműtartó

komplett hálószoba szett
kivitel: fehér / fekete, anyag: DTD laminált.

Az ágyat rács és matrac nélkül szállítjuk. Méretek
(Szé/Mé/Ma): 3 ajtós szekrény tolóajtóval:

221x77x210cm, fiókos szekrény: 83x43x85cm, ágy 
160x200: 180x205x82cm, éjjeliszekrény: 43x40x36cm. 

Az ágyhoz vásárolható fix keretes ágyrács 
160x200 cm-es méretben és matrac: 160x200 cm a 

192 és 193. oldalról.      

RUBLIN

szekrény + ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is meg lehet rendelni.

fehér/fekete

višňa

újdonság

nyitható szekrény 4 - ajtóval 4D:

   tolóajtós szekrény 2 - ajtóval 2D:

ágy  160x200 + 

éjjeliszekrény 2db:

komód 4S:

komód 4S2D:

152 900 Ft

180 900 Ft

147 800 Ft

47 900 Ft

66 900 Ft

modern hálószoba szett, szín: tölgy
arany riviera / grafit, anyag: laminált DTD, ABS

élek, fém fogantyúk. A 160x200 ágyat matrac és 
ágyrács nélkül szállítjuk. Lehetőség van matrac és ágyrács 

vásárlására 160x200 cm-es méretben a 192. és 193. 
oldalról. Méretek: 4D szekrény (Szé/Mé/Ma): 

200x63x210 cm szekrény 2D (Szé/Mé/Ma): 
203x61x218 cm,  ágy (Szé/Mé/Ma):

255x205x90 cm, fekvőfelület 160x200, éjjeliszekrény 
(Szé/Mé/Ma): 45x40x18 cm, komód 4S 

(Szé/Mé/Ma): 90x41x93 cm, komód 4S2D 
(Szé/Mé/Ma): 150x41x93 cm.

MANNO

(szekrény 4D + ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is meg lehet rendelni.

újdonság

szekrény 2 - ajtós 2D komód 4S2D

A fejtámla kárpitja szövet Inari 96.

20 700 Ft

286 500 Ft

97 700 Ft 101 700 Ft

41 500 Ft
36 300 Ft

147 300 Ft 108 200 Ft 76 900 Ft 46 400 Ft 72 900 Ft

261 000 Ft

300 700 Ft



A komplett szett ára
(szekrény 208 + ágy + 2x éjjeliszekrény

Minden elemét külön is 
meg lehet rendelni.

szekrény 208 S1-11:

szekrény 258 S1-12: 

komód S1-27:

ágy 160x200 S1-31: 

2db éjjeliszekrény S1-23: 

197 600 Ft

235 400 Ft

49 600 Ft

76 700 Ft

43 600 Ft

ASIENA
modern hálószobaszett, változat: fehér/ , anyag . Méret Szé/Mé/Ma: 160x200-as ágy LED világítással (fehér szín), külső méret 168x205x101.extra magas fényű HG DTD laminált
Az ágyat matrac és ágyrács nélkül szállítjuk. Három ajtós szekrény tükörrel, LED megvilágítással (fehér szín), tolóajtóval (208 S1-11): 208x67x213 cm vagy (258 S1-12)  258x67x213.
Éjjeliszekrény: 47x41x35 cm. Háromfiókos komód (Szé/Mé/Ma): 93x42x81 cm. Az ágyhoz ajánlunk hozzávásárolni 160x200-as fix keretes ágyrácsot és matracot 160x200 cm-es
méretben a 192. és 193. oldalról.

komplett szett ár 
( szekrény + ágy 160x200 + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is 
meg lehet rendelni.

szekrény 6-ajtós IT-29:

tároló a szekrényhez IT-79:

komód IT-27:

ágy 160x200 T-M31:

2db éjjeliszekrény IT-23:

299 400 Ft

25 800 Ft

77 900 Ft

88 600 Ft

46 800 Ft

ITALIA NEW
modern hálószoba szett, fehér /  anyag: , nem tartalmazza az ágy az ágyrácsot és a matracot . Vásárolható hozzá fix keretes ágyrács  extra magas fehér fényű HG, laminált DTD
160x200 cm-es és matrac 160x200 cm-es  ajánlatunkból a 192. 193. oldalról.. Méretek (Szé/Mé/Ma): szekrény: 270x59x237 cm, komód: 110x46x82 cm, ágy 160x200: 171,5x223x95 cm
éjjeliszekrény: 47x41x35 cm. Lehetőség van polc megvásárlására a szekrényhez (3db-os csomagolásban fehérben), méret: 88x55x2 cm,  áron, és egy fehér tároló a szekrényhez,15 500 Ft
Méret: 40x50x52 cm Ár: 25 800 Ft.

REKATO
modern hálószoba, változat: diófa/grafit-sötétszürke, anyag:  Ágy 160x200  (fehér szín), 2db éjjeliszekrénnyel és állítható fejtámlával (textilbőr).DTD laminált. LED világítással
Méret: Szé/Mé/Ma: az ágy külső méretei: 271x236x73/90. Az ágyat matrac és ágyrács nélkül szállítjuk. Szekrény tükörrel és tolóajtóval (200 RN-11): 200x67x219cm, vagy (250 RN-12)
250x67x219 cm. A szekrényhez hozzávásárolható , ára . Komód:  93x42x81 cm. Az ágyhoz ajánlunk hozzávásárolni 160x200-as fix keretes ágyrácsot és matracotLED világítás 16 100 Ft
160x200 cm-es méretben a 192. és 193. oldalról.

komplett szett ára
(szekrény 200 + ágy + 2x éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is
meg lehet rendelni.

szekrény tükörrel

200 RN-11:

szekrény tükörrel

250 RN-12:

komód RN-27:

ágy 160x200 a 2db

éjjeliszekrény RN-31/23:

240 200 Ft

264 600 Ft

45 800 Ft

178 800 Ft

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

szélesség 270cm

tároló a szekrénybe
(SzéxMéxMa) 
40x50x52 cm

m
ag

as
sá

g 
23

7 
cm

208 S1-11 258 S1-12

207HÁLÓSZOBABÚTOR

434 800 Ft

418 900 Ft

317 900 Ft



szekrény 82:

ágy 180x200:

éjjeliszekrény 02 (2db):

komód 26:

fali szekrény 10:

polc 01:

Minden elemét külön is meg lehet rendelni.

VALERIA
hálószoba, változat: homok tölgyfa/fehér, anyag: . Az ágy: ágyrács és matrac nélkül van szállítva, méretek (Szé/Mé/Ma):  211x190x84 cm, fekvőfelületDTD fóliázott
180x200 cm. A ruhásszekrény tolóajtókkal, méret: (Szé/Mé/Ma): 220x61x210 cm. Vásárolható hozzá polc szürke színváltozatban (Szé/Mé/Ma): 108x42x2,2, 3 db a
csomagban – ár: . Éjjeliszekrény: méret: (Szé/Mé/Ma): 46x41x34 cm. Komód (Szé/Mé/Ma): 130x38x91 cm. Polc (Szé/Mé/Ma): 119x20x22 cm. Fali szekrény: 17 900 Ft
(Szé/Mé/Ma): 40x30x108 cm. Az ágyhoz javasolunk fix keretes ágyrácsot és matracot hozzávásárolni 180x200 cm-es méretben, a 192.-193. oldal kínálatából.

komplett szett ára
(szekrény + ágy + 2 éjjeliszekrény)

139 800 Ft

73 500 Ft

33 200 Ft

 57 200 Ft

27 600 Ft

10 300 Ft

komód:

208 HÁLÓSZOBABÚTOR

VODENA
modern hálószoba szett, kivitel: Wotan tölgy/ fehér, anyag:  fa hatásúak,  Az ágyat (fehér színárnyalat) DTD laminált, az MDF elemek  ABS élek, masszív fa fogantyúk. LED világítással 
ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Méretek: Szé/Mé/Ma: szekrény 2D-200 tolóajtókkal: 200x66,5x218 cm, szekrény 2D-250 tolóajtókkal: 250x66,5x218 cm, komód: 130x45x82 
cm, ágy 160x200 cm ágyneműtartó nélkül vagy ágyneműtartóval: 167x206x102 cm, ágy 180x200 cm ágyneműtartó nélkül vagy ágyneműtartóval: 187x206x102 cm, éjjeliszekrény: 
46,4x41x35 cm. Az ágyhoz vásárolható fix keretes ágyrács 160x200 vagy 180x200 és matrac 160x200 vagy 180x200 kínálatunkból a 192 és 193.oldalon.          

PIETRO
hálószoba szett, kivitel: fehér/ vadtölgy, anyag: . Az ágyat ágyrács és matrac nélkül szállítjuk. Az ágyhoz vásárolható fix keretes ágyrács 160x200 és matrac 160x200 kínálatunkból a DTD laminált
192 és 193.oldalon. Méretek: Szé/Mé/Ma: 4 ajtós szekrény 4D: 181x59x237 cm, 6 ajtós szekrény 6D: 270x59x237 cm, komód: 104x42x82 cm, ágy 160x200: 169x209x95 cm, éjjeliszekrény: 
47x42x40 cm. A szekrényhez rendelhető polc (3 db fehér) Szé/Mé/Ma:88x55x2cm                15 500 Ft.

komlett szett ár
(szekrény 4D + ágy 160x200 cm + 2 éjjeliszekrény)

szekrény 2D-200: 

szekrény 2D-250:

komód:

ágy 160x200 cm:

ágy 180x200 cm:

ágy

tárolóval 160x200 cm:

ágy

tárolóval 180x200 cm: 

nočný stolík 2ks:

263 800 Ft

285 900 Ft

101 900 Ft

92 800 Ft

96 900 Ft

177 200 Ft

183 500 Ft

41 700 Ft

 szekrény 6D:

szekrény 4D:

komód:

ágy 160x200 cm:

éjjeliszekrény 2db:

polc 3db:

215 800 Ft

146 500 Ft

59 300 Ft

111 200 Ft

49 600 Ft

15 500 Ft

szekrény 4D

146 500 Ft

komplett szett ára
(szekrény 2D - 200 + ágy 160x200 cm ágyneműtartó

nélkül + 2 éjjeliszekrény)

Minden elemét külön is 
meg lehet rendelni.

Minden elemét külön is 
meg lehet rendelni.

szélesség 270 cm

m
a
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a
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á
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újdonság

újdonság

307 300 Ft

398 300 Ft

246 500 Ft

57 200 Ft



sonoma tölgy

MATIASI

bükk

sonoma tölgyfa/fehér

univerzális ágy ágyneműtartóval 3 tágas fiókkal, 90x200, kivitel: – bükkfa, sonoma tölgyfa, sonoma tölgyfa/fehér vagy fehér/fehér.DTD laminált 
Szé/Mé/Ma: 93,4x203,2x40,1 cm. Az ágy matrac és ágyrács nélkül van szállítva. Vásárolható hozzá ágyrács és matrac a 192-193. oldalról.

fehér

minőségi
szlovák
termék

            90x200 cm
fehér vagy sonoma tölgyfa

           140x200 cm
fehér vagy sonoma tölgyfa

160x200 cm
sonoma tölgyfa

160x200 cm
      fehér

140 cm

ROKET
ágy fiókokkal mindkét oldalon, rakodási felülettel, , változat: sonoma tölgyfa vagy fehér 159574,DTD fóliázott
mérete (Szé/Mé/Ma): 150x227,5x74,5 cm; fekvőfelület 140x200 cm. Vásárolható hozzá matrac (140x200 cm)
a 192-193. oldalról. Javasoljuk fém ráccsal 7867 140x200 - . árban megrendelni. 37 900 Ft

sonoma tölgy
fehér

ágy 2 fiókkal és tárolókkal, a fikókok bármelyik oldalra szerelhetők, , változat fehér vagy tölgyfaDTD fólia
sonoma, méret (Szé/Mé/Ma): 144,5x204,3x74,2 cm, fekvőfelület: 140x200cm vagy 164,5x204,3x74,2 cm,
fekvőfelület: 160x200 cm, vagy 94,5x204,3x74,2 cm, fekvőfelület : 90x200 cm. Vásárolható hozzá matrac:
140x200 cm vagy 160x200 cm méretben a 192-193. oldalról. A 140x200 cm-es ágyhoz ajánljuk
a fém rácsot 7867 140x200 méretben, 160x200 cm-es ágyhoz a fém 7866 160x200-es ágyrácsot,
90x200 cm-es ágyhoz a fém 7861 90x200-es ágyrácsot.

fehér

bükk

franciaágy 3 fiókkal, , kivitel: bükkfa, mérete: Szé/Mé/Ma:DTD laminált
90x200 cm – 95x204x67cm, 140x200 cm – 145x204x68 cm, 
160x200 – 165x204x68. Vásárolható hozzá rács és matrac
(140x200/160x200 cm) a 184-185. oldalról.
160x200-as ára 88 300 Ft.

140x200 cm

DUET

az ágy jól kombinálható a MIKADO
szekrénnyel a 215. oldalról

fehér

MICHIGAN

 sonoma tölgy

a
z 
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a
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 c
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90x200 cm

univerzális ágy ágyneműtartóval,anyaga DTD 
laminált méretek (Szé/Mé/Ma): 90x200 cm - 
97x205,6x100 cm, szín: bükk, az ágy része egy kihúzató 
éjjeliszekrény. Vásárolható hozzá fix ágyrács és matrac
90x200 cm-es méretben a 192-193. oldalról.

OTO
90x200 cm

209HÁLÓSZOBABÚTOR/ÁGYAK

univerzális ágy, anyag:
, bükk, juhar,Laminált DTD

3 fiókkal, ( ):Szé/Mé/Ma
95x204x67 cm, 

fiókok behelyezése a bal oldalon
vagy a jobb oldalon.

DUET

bükk

43 900 Ft

46 300 Ft 52 500 Ft 65 400 Ft

61 800 Ft

98 300 Ft 85 900 Ft

53 600 Ft

113 700 Ft



ROWAN

210 EMELETES ÁGYAK/ÁGYAK

modern ágy lécezett ágyráccsal. Anyag: . Színárnyalat: fehér.tömör borovi fenyő+ MDF
Méretek: Szé/Mé/Ma: 207x97x165 cm. Fekvőfelület: 90x200 cm. Az ágyhoz vásárolható 
matrac 90x200 cm méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon. Raktáron 2019.08.14.-től.

IMPRES VERSO

újdonság

emeletes ágy lécezett ágyráccsal. Anyag: . Színárnyalat: világosbarna.Méretek: Szé/Mé/Ma: tömör borovi fenyő
208x98x149 cm. Fekvőfelület: 90x200 cm. A létra mindkét oldalra felszerelhető.Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm 
méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon, a felső matrac maximum 14 cm vastag lehet.

újdonság

GROSI VELENA

újdonság

modern ágy lécezett ágyráccsal. Anyag: . Színárnyalat: natúr.Méretek: Szé/Mé/Ma: 208x98x148 cm. tömör borovi fenyő
Fekvőfelület: 90x200 cm. Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon. Raktáron 
2019.08.14.-től.

LUINI
fa emeletes szétszedhető ágy lécezett ágyráccsal. Kivitel:  natúr színben.Méretek: Szé/Mé/Ma: tömör borovi fenyő
208x156x152 cm, fekvőfelület alsó ágy: 140x200 cm, felső ágy: 90x200 cm.A létra mindkét oldalra felszerelhető.
Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon, a felső matrac maximum 
14 cm vastag lehet. Két különálló ággyá alakítható. 

újdonság

BAGIRA
emeletes szétszedhető ágy lécezett ágyráccsal, kivitel:  Méretek massziv fehér színű boróka fenyőfa.
Szé/Mé/Ma: 208x98x154 cm. Alvófelület: 90x200cm.Ráerősíthető létra a j obb vagy bal oldalra. Vásárolható
hozzá matrac 90x200 cm méretben a 192-193. oldalról, a felső matrac maximum 14 cm vastag lehet. 
A későbbi használat érdekében szétvehető 2 különálló ággyá.

RAVELO

modern ágy lécezett ágyráccsal. Anyag: . Színárnyalat: szürke.Méretek: tömör borovi fenyő
Szé/Mé/Ma: 212x107x140 cm. Fekvőfelület: 90x200 cm. Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm 
méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon. Raktáron 2019.08.14.-től

Szé/Mé/Ma: 211x151x150 cm. Alsó alvófelület: 200x140 cm, felső alvófelület: 90x200cm. Ráerősíthető
emeletes szétszedhető ágy lécezett ágyráccsal, kivitel:  Méretek massziv fehér színű boróka fenyőfa.

létra a jobb vagy bal oldalra. Vásárolható hozzá matrac 140x200/90x200 cm méretben a 192-193. oldalról, a felső 
matrac maximum 14 cm vastag lehet. A későbbi használat érdekében szétvehető 2 különálló ággyá.

emeletes szétszedhető ágy lécezett ágyráccsal. Anyag: , szín: fehér, az ágy felső része tömör borovi fenyő
világosbarna.Méretek: Szé/Mé/Ma: 210x100x159 cm. Fekvőfelület: 90x200 cm. A létra mindkét oldalra 
felszerelhető.Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalon, a felső 
matrac maximum 14 cm vastag lehet. Két különálló ággyá alakítható.

újdonság

50 500 Ft
49 900 Ft

60 700 Ft

91 700 Ft

119 600 Ft 124 600 Ft

131 500 Ft

112 900 Ft

ROWAN
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INDIGO

VERDI
fa ágy, emeletes ágy, fából készült, ágyráccsal és csúszdával. A létrát és a csúszdát is fel lehet szerelni
tetszőlegesen a jobb és bal oldalra. Változat:  fehér szín + pamut. Méretek (Szé/Mé/Ma: masszív fenyőfa
208x128 / 220x110 cm. Fekvőfelület 90x200 cm. Vásárólható hozzá matrac 90x200 cm 
max. 14 cm-esméretben a 192 a 193.oldalról.

újdonság

fa ágy magasított ággyal, lécezett ágyráccsal, kihúzható keréken polcos asztal. Az ágy rózsaszín vagy kék színű
takaróval vásárolható. Ráerősíthető létra a jobb vagy bal oldalra. Kivitel:  + természetes színű borókafenyőfa
pamut.Méret (Szé/Mé/Ma): 198x98x110 cm. Fekvőfelület 90x200 cm. Vásárólható hozzá matrac 90x200 cm 
max. 14 cm-esméretben a 192 a 193.oldalról.

ALZENA

a jobb vagy bal oldalra. Méret (Szé/Mé/Ma): 208x98/128x110 cm. Fekvőfelület 90x200 cm. 
Vásárólható hozzá matrac 90x200 cm max 14 cm-es méretben a 192-193. oldalról.

fa ágy magasított ággyal, lécezett ágyráccsal. Az ágy rózsaszín vagy kék színű takaróval és 
átjáróval vásárolható.Kivitel: + pamut. Ráerősíthető létra természetes színű boróka fenyőfa 

emeletes ágy, anyag: , szín: tölgy. Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek (SzéxMéxMa): tömör fa + MDF
207x95,6x164,2 cm. Vásárolható hozzá 90x200 cm-es matrac, (felső ágyon, maximum 15 cm magasságban) a 192-es 
és 193-as oldalról. Lehetőség van az ágy alatt egy fiók ágyneműtartó megvásárlására, melynek ára . A tároló 33 900 Ft
ágyneműtartó vagy pótágyként használható (90x195 cm-es matrac megvásárlása után). Ágyneműtartó méretei 
(SzéxMéxMa): 94x198x23,6 cm. Készleten 2019.10.15.

MAKIRA fiók ágyneműtartó

emeletes ágy, anyag: , szín: szürke.Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek (SzéxMéxMa): tömör fa + MDF
210,8x98,2x169 cm. Vásárolható hozzá 90x200 cm-es matrac (a felső ágyon, maximum 15 cm magasságban) a 192-es 
és 193-as oldalról. Lehetőség van az ágy alatt egy fiók ágyneműtartó megvásárlására, melynek ára , szürke 33 900 Ft
színben. A tároló ágyneműtartó vagy pótágyként használható (90x195 cm-es matrac megvásárlása után). 
Ágyneműtartó méretei (SzéxMéxMa): 94x198x23,6 cm. Készleten 2019.10.15.

FORKOLA fiók ágyneműtartó

98 900 Ft
33 900 Ft

98 900 Ft
33 900 Ft

77 500 Ft

88 900 Ft

96 500 Ft



ágy pótággyal és tárolóhellyel , színkivitel: fehér. Lécezett ágyráccsal massziv borokafenyőfából + MDF
szállítjuk.Szé/Mé/Ma: 221x100x92 cm. Felső ágy mérete: 90x210cm, pótágy mérete: 90x200 cm. 
Az ágyhoz vásárolható matrac 90x200 cm (pótágy) maximális magasság 20 cm és 90x210 cm (felső ágy)
méretben kínálatunkból a 192 és 193.oldalról.

AUSTIN

212 ÁGYAK

GLAMIS
ágy pótággal, , szín: fehér, lécezett ágyráccsal. Méretek (SzéxMéxMa): tömör fenyőből + MDF
212x97x92 cm. Lehetőség van matrac megvásárlására 90x200 cm a 192. és 193. oldalról. 
A pótágyban, maximum 20 cm magasságban.

újdonság

INTRO
ágy pótágyazással , szín: fehér. Lécezett ágyráccsal. Méretek (SzéxMéxMa):tömör fenyőből + MDF
206x96x66 cm. Lehetőség a 90x200 cm-es matracok megvásárlására  a 192. és 193. oldalról. 
A pótágyra 14 cm-es magasságú matracot ajánlunk.

újdonság

AUSTIN NEW
ágy pótággyal és 3 fiókkal, anyag: , szín: szürke vagy tölgy. Az ágy ágyráccsal van ellátva. tömör fa + MDF
Méretek (SzéxMéxMa): 206,8x99,6x93,5 cm. Vásárolható hozzá 90x200 cm-es matrac (pótágyon, maximum 
12 cm magasságban) a 192. és 193. oldalról. Készleten 2019.10.15.

szürke

tölgy

újdonság

ágy pótággyal, anyag: , szín: szürke vagy antik tölgy. Az ágy ágyráccsal van ellátva. méretek (SzéxMéxMa): 209x96,3x107,2 cm. tömör fa + MDF
Vásárolható hozzá matrac 90x200 cm-es pótágyon (max 25 cm-es ) a 192. és 193. oldalról. Készleten 2019.10.15.BAROBA

szürke antik tölgy

újdonság

GORETA

kanapé ágy 3 fiókkal, anyag: , színváltozat: tölgy. Az ágy ágyráccsal van ellátva. Méretek  tömör fa + MDF
(SzéxMéxMa): 209x103x72 cm, fekvőfelület: 180x200 cm. Ágy magassága a rácsig  36 cm. 
Vásárolhatunk hozzá matracot 90x200 cm-es a 192. és 193. oldalról. Készleten 2019.10.15.

újdonság

fehérszürke vagy tölgy

105 300 Ft

136 600 Ft

129 900 Ft

109 600 Ft

109 600 Ft

136 200 Ft

77 200 Ft
112 500 Ft

140 800 Ft



MAXI

többfunkciós ágy, 4 kis, 1 nagy fiók, 1 doboz kerekeken, lakkozott tömör fenyőfa, színváltozat: természetes fa szín,
mérete: SzéxMéxMa: 205x96,5x69,5 cm, fekvőfelület 90x200. Vásárolható hozzá matrac a 192-193. oldalról.

ágy kihúzható pótággyal, lakkozott tömör fenyőfa, színváltozat: természetes fa szín, mérete: Szé/Mé/Ma:
208,5x96,5x66 cm, fekvőfelülete (Szé/Ho) 90x203 cm, pótágy: 90x200 cm, 2x fából készült ágyráccsal, matrac nélkül.
A felső ágyhoz vásárolható matrac Futon Arona, 90x203 cm és a pótággyhoz matrac 90x200 cm max. magasság 10 cm
a 192-193. oldalról.

LAURAtermészetes fa természetes fa

ágy kihúzható pótággyal (az alsó ágy kerekeken van) + 3 kis fiók, az ágy tetején ágyrács; középső és alsó része rétegelt, anyag: lakkozott tömör fenyőfa, színkivitel: természetes fa szín
vagy fehér látható fa rajzal; mérete (Szé/Mé/Ma): 208x98x63 cm, fekvőfelület 200x90 cm. Max. terhelhetőség 120 kg külön-külön. Az ágy matrac nélkül értendő.
Az ágyhoz matrac vásárolható a 192-193. oldalról. 

MARINELLA

modern kanapé ágyneműtartóval, J/B oldali kivitel, minőségi bonellrugós kivitel, anyagal: barna textilbőr/Vegas 3 mintás szövet vagy fekete Mura 100/M35
mintás szövet – , mérete: Szé/Mé/Ma: 205x84x63 cm, fekvőfelület: 80x200 cm, ülőmagasság/ülőmélység: 40x80 cm.raktárról azonnal vihetőJUDIT

jobbos kivitel
barna textilbőr/mintás szövetVegas 3 jobbos kivitel

szövet Mura 100 fekete/mintás szövet M35 

természetes fa
fehér

fa erezettel

BONELL
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VISKA
modern ágy magas varrot háttámlával és praktikus tárolóhellyel – 2 fiókkal, ágyráccsal, kivitel: szürke vagy barna szövet, méretek (Szé/Mé/Ma): 96x214,5x103 cm, fekvőfelület 90x200 cm, ágy
magassága a rácsig: 35,2 cm, Vásárolható hozzá matrac 90x200 cm méretben a 184-185. oldalról.

új színváltozat

90 300 Ft 54 800 Ft

84 800 Ft 78 600 Ft

80 600 Ft 80 600 Ft

84 800 Ft 84 800 Ft



BETTY 2 BE02-012-00
56,8x51,8x1,6 cm       

4 db - polc a szekrénybe
BE02-004

BETTY 2 BE02-013-00
41,8x51,8x1,6 cm       

4 db - polc a szekrénybe
BE02-005 a 006

BETTY 2 BE02-011-00
86,8x51,8x1,6  cm       

4 db - polc a szekrénybe
BE02-001 a 002

kvalitný
slovenský
výrobok

minőségi
szlovák
termék

                      praktikus asztal, ami könnyen
átalakítható tükrös fésülködő asztallá, a tükör
benne van az árban, színváltozat: sonoma
tölgyfa/fehér, sonoma tölgyfa vagy fehér, anyag:

, Szé/Mé/Ma: 90x42x83 cm.DTD laminált

fésülködő szekrény

tükör

fehér

fehér

 sonoma tölgysonoma tölgy/fehér

VIOLET

sonoma tölgy

BETTY 2
univerzális elemes bútor, alkalmas hálószobába, gyerek- és tanulószobába,
gardróbszobába, anyag: , színváltozat: sonoma tölgyfa vagy bükkfa. DTD laminált
Mindegyik elem mindkét színváltozatban a raktárkészletből azonnal vihető.

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm       
2 ajtós szekrény

3 fiókkal

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm       
2 ajtós szekrény

akasztós

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm       
2 ajtós szekrény

akasztórúd + polcok

BETTY 2
BE02-004-00

60x56,6x220 cm       
2 ajtós szekrény

akasztós

BETTY 2
BE02-005-00

45x56,6x220 cm       
1 ajtós szekrény

akasztórúd + tükör

BETTY 2
BE02-006-00

 45x56,6x220 cm       
1 ajtós szekrény

akasztós

BETTY 2
BE02-016-00

  90,4x90,4x220, ajtó szélessége: 48,3 cm       
1 ajtós sarokszekrény akasztórúd + polcok

BETTY 2 BE02-040-00
 84,8x39,4x93,3 cm       

ágyneműtartó

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm       

4 fiókos komód

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm       
2 ajtós komód

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm       

2 ajtós komód 4 fiókkal

BETTY 2 BE02-017-00
40,4x40,4x50 cm       

éjjeliszekrény 1 ajtóval

BETTY 2 BE02-010-00
40,2x40x40 cm       

éjjeliszekrény 1 fiókkal

BETTY 2 BE02-018-00
 40,4x40,4x50 cm       

éjjeliszekrény 2 fiókkal

minőségi
szlovák
termék

 TEMPO KONDELA

kivitel sonoma tölgy
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íróasztalként is.

modern fésülködő asztal és tükör, DTD laminált,
színváltozat: fehér vagy sonoma tölgyfa,

tükör - 54,4x84,4x2 cm, az asztal használható
Szé/Mé/Ma: fésüködő asztal - 115x78x40 cm,

41 300 Ft

13 900 Ft

35 900 Ft

7 800 Ft

9 500 Ft

13 800 Ft

69 900 Ft 49 500 Ft 61 900 Ft 44 200 Ft 44 200 Ft 34 300 Ft 84 500 Ft

26 700 Ft 42 500 Ft 27 900 Ft 63 900 Ft

13 300 Ft 11 900 Ft 18 500 Ft



TYP 2
134,2x60x200 cm

TYP 3 - sarok
91x91x200 cm

TYP 4
90x60x200 cm

TYP 5
90x60x200 cm

TYP 6
45,8x60x40 cm

TYP 7
134,2x60x40 cm

TYP 8
91x91x40 cm

TYP 9
90x60x40 cm

TYP 9
90x60x40 cm

minőségi
szlovák
termék

fehér

 sonoma tölgy

A méretek a következő sorrendben vannak Szé/Mé/Ma cm

sonoma tölgy

INVITA
praktikus változó méretű gardrób szekrények, mélysége
legfeljebb 60 cm, ami nagy tárolóhelyet biztosít.
A szekrény elemeit állítsa össze saját elképzelése szerint.
Lehetőség van sarok beépítésésére is. Kivitel: DTD laminált,
sonoma tölgyfa vagy fehér. Kiváló minőségű szlovák termék 

215SZEKRÉNYEK

fehér

ELIS

újdonság

MIKADOpraktikus állítható gardrób beépített 

függönnyel és belső berendezéssel –polcok, fiók és 
ruhaakasztók, anyag: , színváltozat: DTD laminált
sonoma tölgyfa vagy fehér, mérete
(Szé/Mé/Ma): 168,2x50x187 cm.

DELIMA

újdonság

modern fésülködőasztal tükörrel, , szín: fehér / DTD laminált
sonoma tölgy, méretek (SzéxMéxMa): 114x40x78 cm, asztal 
íróasztalként is használható.

háztartásba. A padban van 
tárolórekesz. Anyag: DTD 

laminált, kivitel fehér vagy 
sonoma tölgy, a felső lap 22 

mm.Asztal méretek:Szé/Mé/Ma:

cm, ár: 9 400 Ft.
mérete:Szé/Mé/Ma:95,4x35,6x4

paddal, alkalmas minden

Vásárolható hozzá párna, anyag:
szövet Savana 21 szürke,

120x45x74,5cm, kerekes pad 
mérete:100x36x44,8 cm .

modern többfunkciós asztal

 sonoma tölgy

fehér

minőségi
szlovák
termék

TYP 1
45,8x60x200 cm

40 400 Ft

64 900 Ft

68 200 Ft

32 900 Ft 17 900 Ft 41 300 Ft 25 600 Ft 25 600 Ft

90 500 Ft 45 900 Ft 87 700 Ft 60 300 Ft 78 900 Ft



fehér

GWEN 
70425

sonoma tölgy fehér magas fényű

2-ajtós szekrény ruhaakasztóval és polccal, színváltozat: sonoma tölgyfa,
fehér vagy sonoma tölgyfa/fehér és fehér extra magasfényű HG – 64 800 Ft.
Mérete (Szé/Mé/Ma): 77,6x49,5x200,4 cm.

 sonoma tölgy/fehér magas fényűsonoma tölgy

GWEN 
70427/70409

GARBO 3
3-fiókos komód, kivitel: fehér vagy 

sonoma tölgyfa.Mérete (Szé/Mé/Ma) 
74,1x36x39,9 cm.

GARBO 5
5-fiókos komód,kivitel: fehér vagy 

sonoma tölgyfa.Mérete (Szé/Mé/Ma): 
74,1x36x114,4 cm.

fehér magas fényű

GWEN 
70429/70410

RODAN typ 2

Praktikus ruhatároló, akár gardróbba is, anyag: műanyag+fém,
színváltozat: fekete, méret (Szé/Mé/Ma): 147x47x165 cm,
kombinálható BEKIM cipőtárolóval a 232. oldalról

te
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3-ajtós ruhásszekrény fiókkal és polccal, kivitel:sonoma tölgyfa vagy sonoma 
tölgyfa/fehér és  Mérete fehér extra magas fényű HG – 77 500 Ft.
(Szé/Mé/Ma):  115,8x49,5x200,4 cm

4-ajtós ruhásszekrény fiókkal és polccal,színváltozat: sonoma 
tölgyfa vagy  Mérete fehér extra maga fényű HG – 109 700 Ft.
(Szé/Mé/Ma: 154x49,5x200,4 cm.

sonoma tölgy

GARBO éjjeliszekrény
éjjeliszekrény, kivitel: fehér vagy sonoma tölgyfa.

Mérete (Szé/Mé/Ma): 37,6x36x42,7 cm.

modern 2 ajtós szekrények 
tolóajtókkal, anyag:  DTD laminált.
Szín: fehér, sonoma tölgy, sötét 
szürke-grafit, méretek (SzéxMéxMa): 
205x63x215 cm.

BIRGAMO

TYP 1  fehér TYP 1  sonoma tölgy TYP 1  sötétszürke-grafit

újdonság

TYP 2  fehér TYP 2  sonoma tölgy TYP 2  sötétszürke-grafit

(typ 1 / typ 2)

fehér magas fényű

66 900 Ft 77 500 Ft 77 500 Ft 94 400 Ft 109 700 Ft

55 900 Ft 55 900 Ft 64 800 Ft

33 900 Ft

10 200 Ft

22 900 Ft

135 400 Ft

28 600 Ft



SLOT 400824 

3 asjtós szekrény 3 fiókkal é
s tükörrel, színváltozat: ebony

sötétbarna, anyag: DTD fóliázott,
méret (Szé/Mé/Ma):
- 129 x191,5 cm.x51,6

kombinált szekrény, anyag: , méret (Szé /Ma): 135,1x54,6x194 cm, színváltozat: sonoma tölgyfa vagy bükkfa. DTD laminált /MéGERI

bükk sonoma tölgy

BETTY 4 BE04-001-00 BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm       90,2x58,2x180 cm       

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm       

BETTY 4 BE04-010-00
 133,7x58,4x240 cm       

2 ajtós szekrény
tolóajtóval

2 ajtós szekrény
tolóajtóval

2 ajtós szekrény
tolóajtóval, keskeny

2 ajtós szekrény
tolóajtóval és felső szekrénnyel

49,9x32,5x1,6 cm       
polc 4db,

fehér BE04-003 
szekrényhez

polc BE04-006-00 4db

86,7x48,5x1,6 cm       
polc 3db, fehér
 BE04-001,010 
szekrényhez

polc BE04-007-00  3db

42,6x48,5x1,6 cm       
polc 4 db, fehér

BE04-002-00
szekrényhez 

  polc BE04-008-00  4db

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm       
polc 2 fiókkal

BETTY 4 BE04-014-00
45x42,2x180 cm       

könyvespolc

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm       

felső szekrény a 
polcra

BETTY 4 BE04-013-00
80x39x93,3 cm       
2 fiókos komód

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm       

komód tolóajtóval

BETTY 4 BE04-004-00
 90,2x58,2x60 cm       

2 ajtós felső szekrény tolóajtóval

BETTY 4 BE04-005-00

 2 ajtós felső szekrény
tolóajtóval, keskeny

 90,2x42,2x60 cm       

a legelőnyösebb szekrény

szűk helyiségbe

   TEMPO KONDELA

minőségi
szlovák
termék

BETTY 4 univerzális elemes bútor, alkalmas hálószobába, gyerek- és tanulószobába, gardróbszobába, anyag: , színváltozat: sonoma tölgyfa vagy bükkfa. Mindegyik elem mindkét színváltozatban a
 A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma.

DTD laminált
raktárkészletből azonnal vihető.

bükk

sonoma tölgy

217SZEKRÉNYEK

56 900 Ft 66 900 Ft 52 800 Ft 98 200 Ft

8 200 Ft

12 500 Ft

8 900 Ft

34 800 Ft 29 200 Ft

34 800 Ft 29 200 Ft

14 900 Ft 29 900 Ft 24 500 Ft

87 500 Ft

81 200 Ft



a méret ára 233x61x218(SzéxMéxMa): 

a méret ára 203x61x218(SzéxMéxMa): 

a méret ára 183x61x218(SzéxMéxMa): 

Az árak tartalmazzák a szekrények belső berendezését

NENA typ 1
bükk sonoma tölgy

fehér

NENA typ 2
   96x49,4x175 cm 143,4x49,4x175 cm

bükk
 sonoma tölgy

fehér

szekrények 3 színváltozatban, anyag: , színváltozat: fehér, bükkfa, sonoma tölgyfa, a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak. DTD laminált

MULTI 10 MULTI 11
fehér + fehér + fekete üvegfehér + sonoma tölgyfa + fekete üveg - tükör 

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

német FOCUS szerelvények

sonoma tölgyfa+fehér fehér
„sakktábla

VICTOR 1

7 500 Ft.

ruhásszekrény tolóajtókkal, DTD fóliázott,
színváltozat: fehér + sonoma tölgyfa, (Szé/Mé/Ma):

125x63x195 cm, (1 polc + ruhaakasztó rúd).
Vásárolhatóak hozzá polcok fehér színváltozatban:

(Szé /Ma): 82x1,6x48 cm, 2 db ára /Mé

VICTOR 2

7 500 Ft.

ruhásszekrény tolóajtókkal, anyag: DTD fóliázott, színváltozat: fehér + sonoma 
tölgyfa vagy fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 170x63x195 cm, 

(1 polc + ruhaakasztó rúd).Vásárolhatóak hozzá polcok fehér színváltozatban: 
(Szé/Mé/Ma): 82x48x1,6 cm, 2db ára 

MULTI 10, MULTI 11, MULTI 31, MULTI 32, MULTI 36

MULTI 31 MULTI 32

MULTI 31
sonoma tölgyfa + fényes fekete
+ tükör

MULTI 32
fehér + világos kathult tölgyfa
+ tükör + lakkozott fehér

MULTI 31 MULTI 32

MULTI 31 MULTI 32

új kivitelek

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

GABRIELA szekrény
szekrény tolóajtóval, színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér,
anyag: DTD laminált, mérete Szé/Mé/Ma: 201,6x62x200 cm.
Vásárolható hozzá 3 db fehér polc Szé/Mé/Ma:
98,4x42x2,2 cm, ára 16 300 Ft.

minőségi
szlovák
termék

154 900 Ft

MULTI 10

MULTI 10

MULTI 11MULTI 10

MULTI - szekrények
ruhásszekrény belső berendezéssel és tolóajtókkal, , anyag: DTD laminált. 5 színváltozatban szállítjuk:
MULTI 10 – fehér + sonoma tölgyfa + fekete üveg + tükör, MULTI 11 – fehér + fehér + fekete üveg, MULTI 31 – sonoma tölgyfa + fekete fény + tükör, MULTI 32 - fehér + világos
kathult tölgyfa + tükör + lakkozott fehér, MULTI 36 - sonoma tölgyfa + tükör. Minden kivitel 

minőségi fém mozgószerkezetek csapágyas kerekeken – FOCUS rendszer

raktárkészletről azonnal vihető. 

MULTI 11
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MULTI 36
sonoma tölgy + tükör

újdonság

MULTI 36

MULTI 36

MULTI 36

újdonság

újdonság

újdonság

wotan tölgy/fehér

 sonoma tölgy/fehér

78 800 Ft 87 200 Ft 104 400 Ft

153 300 Ft 160 300 Ft 149 600 Ft 150 900 Ft

174 300 Ft 178 100 Ft 165 500 Ft 167 400 Ft

213 200 Ft 205 500 Ft191 900 Ft 194 200 Ft208 700 Ft

68 400 Ft 81 200 Ft



MERINA 
tágas, modern szekrények tolóajtóval, kiváló minőségű konstrukcióval, ezzel maximalizálni tudjuk a tárhelyet,
, színváltozat:  fehér/fekete vagy sonoma tölgyfa/szürke. A modell 250 cm-es méretben tartalmazza a fiókokat.DTD laminált

150 cm  203 cm

150 cm  203 cm  250 cm

MERINA 150
150x60x215 cm

MERINA 203
203x60x215 cm

MERINA 250
250x60x215 cm

a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak:

MERINA 150
150x60x215 cm

MERINA 203
203x60x215 cm

 250 cm

MERINA 250
250x60x215 cm

TARON
Praktikus szekrény rendező, anyag: szövet+fém, színváltozat: fekete,

méret (Szé/Mé/Ma): 133x45x175 cm.
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METIN
Praktikus szekrény rendező, anyag: szövet+fém, színváltozat:
barna, méret (Szé/Mé/Ma): 150x45x175cm.
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illusztrált képillusztrált kép

RAMIAK                                           2 ajtós szekrény tolóajtóval, szekrényrendezővel, polcokkal és ruhaakasztóval
                                           anyag: , színkivitel: fehér, mérete: Szé/Mé/Ma: 200x62,7x218 cm.  DTD laminált

újdonság

NAGAMA                                           
                                           tágas, modern, 2 ajtós szekrény tolóajtóval, szekrényrendezővel, polcokkal 
és ruhaakasztóval anyag: , színkivitel: fehér/ Wotan tölgy, mérete: Szé/Mé/Ma: 300x63x215 cmDTD laminált

újdonság

300 cm

11 900 Ft

13 400 Ft

103 500 Ft

119 900 Ft

169 500 Ft

103 500 Ft

119 900 Ft

169 500 Ft

177 800 Ft

220 200 Ft



LUNA
ágy , anyag: , az ágyat matrac és ágyrács nélkül szállítjuk, színkivitel: riviera tölgyfa. Az ágyhoz ajánljuk a Basic Flex front merev keretű felnyitható ágyrácsot a 192-193. oldalról.
Méretek Szé/Mé/Ma: 120x200 – 126x211x101,2 cm, 160x200 – 166x211x101,2 cm, 180x200 – 186x211x101,2 cm - . Minőségi szlovák termék.

ágyneműtartóval DTD laminált
raktárról azonnal vihető

LUNA ÁGY 120x200  ÁGYNEMŰTARTÓVAL 120-00+120-02 LUNA ÁGY 160x200 ÁGYNEMŰTARTÓVAL 160-00+160-02 LUNA ÁGY 180x200 ÁGYNEMŰTARTÓVAL 180-00+180-02

minőségi
szlovák
termék

praktikus szekrény alkalmas hálószobába, gyerekszobába és kollégiumba, előszobába, gardróba vagy irodába, anyag: 
színkivitel: sonoma tölgyfa és bükkfa –  Méretek a következő sorrendben Szé/Mé/Ma

DTD laminált, 
raktárról azonnal vihető.BETTY 7

BETTY 7 BE07-001-00

sonoma tölgy

bükk

BETTY 7 BE07-009-00

sonoma tölgy

bükk

BETTY 7 BE07-004-00
sonoma tölgy

bükk

3 ajtós szekrény, polcok + ruhatartó tükörrel.
136x50,6x190 cm

2 ajtós ruhaszekrény,
70x50,6x190 cm 2 ajtós polcos szekrény, 70x37x182,5 cm

szélesség  120 cm szélesség 160 cm szélesség 180 cm
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SNOW

praktikus szekrény összeállítás. Színkivitel: 
fehér/ , anyaga: 

 Méretek(SzéxMéxMa): 47x54x198cm 
(TYP1), 92x54x198cm (TYP2), 92x54x198cm 
(TYP3), 136x54x198cm (TYP4), 181x54x198cm 
(TYP5), 117x117x198cm (TYP6), 47x54x40cm 
(TYP7), 92x54x40cm (TYP8), 136x54x40cm 
(TYP9), 181x54x40cm (TYP10), 117x117x40cm 
(TYP11). Mindegyik elem raktáron -

extra fehér magas fényű HG DTD 
laminált.

 
raktárkészletről azonnal vihető.

TYP1 szekrény 1D
 47x54x198

TYP2 szekrény 2D
 92x54x198

TYP3 szekrény 2D+4Z
 92x54x198

TYP4 szekrény 3D+6Z
 136x54x198

TYP5 szekrény 4D+8Z
 181x54x198

TYP6 sarok szekrény
 117x117x198

Méretek sorrendje (SzéxMéxMa):

TYP7 magasító 1D
 47x54x40

TYP8 magasító 2D
  92x54x40

TYP9 magasító 3D
 136x54x40

TYP10 magasító 4D
 181x54x40

TYP11 sarok magasító elem 2D
 117x117x40

újdonság

új színváltozatban: sonoma tölgy.

extra magas fényű HGextra magas fényű HG

17 900 Ft

praktikus szekrény összeállítás. Színkivitel: 
fehér/ , anyaga: 

. Méretek(SzéxMéxMa): 47x54x198cm 
(TYP1), 92x54x198cm (TYP2), 92x54x198cm 
(TYP3), 136x54x198cm (TYP4), 181x54x198cm 
(TYP5), 117x117x198cm (TYP6), 47x54x40cm 
(TYP7), 92x54x40cm (TYP8), 136x54x40cm 
(TYP9), 181x54x40cm (TYP10), 117x117x40cm 
(TYP11). Mindegyik elem raktáron - 

extra fehér magas fényű HG DTD 
laminált

raktárkészletről azonnal vihető.

27 400 Ft 39 300 Ft 48 600 Ft 42 800 Ft

49 800 Ft 76 300 Ft 113 800 Ft 150 800 Ft 190 800 Ft 135 600 Ft

82 300 Ft 101 400 Ft 111 500 Ft

82 800 Ft 38 600 Ft 38 600 Ft



NENA 
komód typ 1

61x29,8x69,1 cm

fehérbükk

fehér sonoma tölgy

bükkfehér

minőségi
szlovák
termék

HANY KOMÓDOK  

HANY 002
41x40,4x41,6 cm

éjjeliszekrény

 sonoma tölgy

HANY 005
90x49x117,3 cm

minőségi
szlovák
termék

HANY 008
90x49x73,5 cm

 sonoma tölgy

49cm
HANY 007

90x49x95,4 cm

49cm

 sonoma tölgy  sonoma tölgy  sonoma tölgy

HANY 009
45,2x49x95,4 cm

49cm

49cm

HANY 010
133,6x49x95,4 cm

HANY 003
90x49x73,5 cm

49cm

HANY 004
90x49x95,4 cm

49cm

49cm

HANY 014
60x49x95,4 cm

 sonoma tölgy  sonoma tölgy  sonoma tölgy sonoma tölgy

fehér bükk  sonoma tölgy  riviera tölgy

• kiváló minőség

• puha élek

• legjobb ár a piacon

    TEMPO KONDELA

49cm

TYP 1
60x35x82 cm

  

 sonoma tölgy/fehér

TYP 3
80x35x82 cm

  

TYP 4
60x35x82 cm

  

újdonság

 sonoma tölgy/fehér

 sonoma tölgy/fehér

sötétszürke-grafit/fehér

sötétszürke-grafit/fehér

sötétszürke-grafit/fehér

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

mélység  49 cm
mélység  49 cm
mélység  49 cm

mélység  49 cm
mélység  49 cm
mélység  49 cm

mélység 49 cm
mélység 49 cm
mélység 49 cm

kivitel: sonoma tölgyfa, bükkfa, riviera tölgyfa vagy 
bardolino sötét – minden kivitel raktárról azonnal 
vihető, DTD laminált anyag: , méretek a következő 
sorrendben Szé/Mé/Ma cm.Komódok sonoma tölgyfa 
színbe kombinálhatók  a LUNA ágyakkal a 220. 
oldalról.

bükk

NENA KOMÓDOK     
kivitel sonoma tölgyfa, bükkfa vagy fehér, anyag: 

 méretek a következő sorrendben DTD laminált,
Szé/Mé/Ma cm
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komód rendszer METRIS, anyaga: DTD 
laminált. Színváltozat: 

sonoma tölgy/fehér vagy sötétszürke-grafit/fehér. 
Méretek (SzéxMéxMa): 60x35x82 cm (TYP1),
120x35x82 cm (TYP2), 80x35x82 cm (TYP3),

60x35x82 cm (TYP4). 

METRIS

 sonoma tölgy

NENA 
komód typ 3

91x29,8x69,1 cm

NENA 
komód typ 2

61,1x29,8x69,1 cm

TYP 2
120x35x82 cm

  

 sonoma tölgy/fehér sötétszürke-grafit/fehér

34 300 Ft 27 900 Ft 37 300 Ft 65 600 Ft

49 900 Ft

40 300 Ft42 500 Ft
37 300 Ft

17 900 Ft

17 300 Ft
31 600 Ft

19 600 Ft

26 600 Ft

28 800 Ft

36 300 Ft

19 700 Ft



PEPE 70070
éjjeliszekrény, DTD fóliázott,
fehér, méret: (Szé/Mé/Ma): 

40x40x43 cm. 

FANTASY NEW 
éjjeliszekrény, színváltozat:

fehér textilbőr, (Szé/Mé/Ma):
 48x43x48 cm.

 

SOLIDO 9
éjjeliszekrény 2Z, felső fiók

elülső felülete fekete üveggel,
DTD fóliázott, fehér,

(Szé/Mé/Ma): 40x40x47 cm. 

BISI 305 895
éjjeliszekrény, kivitel: fehér,

anyag: DTD fóliázott,
(SzéxMéxMa):36,5x29,5x38 cm.

BISI 163 755
éjjeliszekrény, kivitel:sonoma 

tölgyfa/fehér,
DTD fóliázott, (Szé/Mé/Ma):

36,5x29,5x38 cm.

PUNTO NEW 03 3D

88x38,5x90 cm 130x38,5x90 cm

132x38x90 cm

PUNTO NEW 4   2D4Z

88x38,5x90 cm

 s
o
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PUNTO komódok PUNTO NEW komód rendszer, anyag: , színváltozat: sonoma tölgyfa, sonoma tölgyfa/fehér.
A méretek a következő sorrendben vannak feltüntetve: Szé/Mé/Ma, cm.-ben.

DTD laminált

PUNTO NEW 01 2D
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PUNTO NEW 2 1D4Z
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GARBO
éjjeliszekrény, kivitel: 

sonoma tölgyfa. Mérete 
(SzéxMéxMa): 

37,6x36x42,7 cm.
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POPPY komódok POPPY komódrendszer, anyag: , színváltozat: fehér + beton, méretek a következő sorrendben vannak feltüntetve: Szé/Mé/Ma cm-ben.DTD laminált

120x35x82POPPY 2 160x35x82POPPY 3 80x35x82POPPY 4 120x35x82POPPY 5

szilva

fehér

sonoma tölgy

TAMPA 1 - (3T2S) - 106x35x75

fehér

TAMPA 2 - (2T2S) - 71x35x75
bükk

szilva

sonoma tölgy

TAMPA

KOMÓDOK  

színváltozatok: fehér, bükkfa, 
sonoma tölgyfa vagy szilvafa,

, a méretek a 
következő sorrendben vannak
feltüntetve: Szé/Mé/Ma cm.

DTD laminált

bükk
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TYP 2
74 x85 cm

  
x35

TYP 4
74 x85 cm

  
x35

TYP 3
45 x85 cm

  
x35

TYP 6
110 x85 cm

  
x35TYP 5

110 x85 cm
  

x35

AGNESA komód rendszerek, anyag: ,színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér, műanyagfogantyúkkal, méretek a következősorrendben: SzéxMéxMaDTD laminált

TYP 1
74 x85 cm

  
x35

MAY
3-fiókos komód, 
színváltozat: fekete,
(SzéxMéxMa) 72,4x30,1x68,3 cm

fekete

éjjeliszekrény 026

sonoma tölgy/fehér
(SzéxMéxMa): 43x35x39 cm.

  

DTD laminált, 

MARKER

33 600 Ft 53 600 Ft 28 400 Ft 43 900 Ft

28 900 Ft 39 400 Ft 40 900 Ft 50 600 Ft

23 800 Ft 26 400 Ft 32 900 Ft

24 600 Ft 20 700 Ft 26 900 Ft 34 900 Ft 34 400 Ft 38 500 Ft

10 800 Ft 10 200 Ft 10 800 Ft 10 800 Ft 19 900 Ft 22 900 Ft 29 700 Ft



praktikus ágyneműtartó hálószobába vagy
gyerekszobába szárnyas ajtókkal, anyag: 

, színváltozat: bükkfa, fehér vagy DTD laminált
sonoma tölgyfa.Mérete (Szé/Mé/Ma): 
84,8x39,4x93,3 cm.

sonoma tölgy

PERINAK

bükk

fehér

minőségi
szlovák
termék

komód

šírka až 195 cm

JACHIM - JUNO NEW
komód, , színválaszték: tölgyfaDTD laminált
sonoma/fehér , Szé/Mé/Ma: 195x37x96,5 cm.
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NOKO - SINGA komódok  DTD laminált, kivitel: tölgyfa sonoma és fehér, kombinálható a NOKO SINGA elemesbútorral a 129-es oldalról.

CANCAN NEW 3T-4SK
152x37x89 cm, sonoma tölgy / fehér

komódok, anyag: , canyon tölgyfa/magasfényű fehér vagy sonoma tölgyfa/ DTD laminált
magasfényű fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): Typ 1: 50,2x34,7x83,7 cm, Typ 2: 
147x34,7x83,7 cm, Typ 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Minőségi szlovák termék.

RACHEL komódok

1
2

3

extra magas fényű HGextra magas fényű HGextra magas fényű HG

sonoma tölgyfa/
magasfényű fehér kivitel

canyon tölgyfa/
magasfényű fehér kivitel

CANCAN NEW komódok                                                             komódok széles kerettel - erősteljesebb hatás, anyag:        DTD 
laminált, színváltozat: sonoma tölgyfa/fehér, a méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma.
Kombinálhatók a Caracas nappali fallal a 102. oldalról

NOKO-SINGA komód 34
(Szé/Mé/Ma): 90x29x82 cm

NOKO-SINGA komód 14
(Szé/Mé/Ma): 50x29x82 cm

NOKO-SINGA komód 35
(Szé/Mé/Ma): 110x29x82 cm

NOKO-SINGA komód 33
(Szé/Mé/Ma): 60x29x82 cm

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

CANCAN NEW 2T-2SK
82x37x89 cm, sonoma tölgy / fehér

Komód GP 02  92x40x93,1 cm Komód GP 03 137,6x40x93,1 cm

LOGAN NEW Logan komód, színváltozat: sonoma tölgyfa vagy fehér, anyag: , méretek ebben a sorrendben cm (Szé/Mé/Ma). Minőségi szlovák termék. DTD laminált

sonoma tölgy fehér sonoma tölgy fehér

minőségi
szlovák
termék

223KOMÓDOK

29 900 Ft 49 900 Ft

31 300 Ft 20 900 Ft 25 600 Ft 41 800 Ft

76 200 Ft

26 700 Ft 41 900 Ft 64 900 Ft

20 900 Ft 50 900 Ft 33 700 Ft



szuper ár!

Si14
magas szekrény 

2D
30x30x179,6 cm

Si13
magas szekrény 

2D2Z
30x30x179,6 cm

Si12
alsó szekrény 

1D
40x30x84 cm

Si07
alsó szekrény  

1D
30x30x84 cm

Si06
alsó szekrény  

2D
50x30x84 cm

Si02
mosdó alatti

szekrény
50x30x40 cm

Si08
fali szekrény 2D

50x30x61 cm

Si09
fali szekrény 1D

30x30x61 cm

Si10
fali szekrény 1D

40x30x61 cm

A méretek sorrendje( ):SzéxMéxMa

GALENA elemes fürdőszobabútor, anyaga: , színváltozat: fehér.DTD laminált

minőségi
cseh

termék

összecsukható szennyes kosár
anyag: szövet vagy PU
Kivitel: szövet mintás
vagy krém textilbőr,

Méretek ( ):
49x27,5x50 cm. A

készlet erejéig.

SzéxMéxMa

DORAN

Typ 1 Typ 2 

Ruhaszárító, anyag: acél, méretek (SzéxMéxMa): 162x55x100 cm. 
Csak a készlet erejéig..ALVAR

DENAL
Ruhaszárító, anyag: acél, méretek 
(SzéxMéxMa):: 88x14/66x147 cm.
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LAUNDRY

( ): 35x38x57 cmSzéxMéxMa

( ): 59x38x57 cmSzéxMéxMa

( ): 63x38x57 cmSzéxMéxMa
LAUNDRY typ 3

LAUNDRY typ 2

LAUNDRY typ 1

mobil vászon mosókosár
fémszerkezettel, anyaga:
szövet + fém + műanyag, bézs
szövet + fekete műanyag kerekek

méretek: ( ): 55x36x55 cm.
Készleten 2019.07.29.

SzéxMéxMa

KODOR

LAUNDRY mosókosár, szilárd fémszerkezettel rendelkezik, és könnyen hordozható a 
szövetfüleknek köszönhetően, két színben kínálunk: szürke-bézs vagy sötétbarna anyag:
szövet + fém, maximális terhelés: 15 kg.Sötétbarna csak a készlet erejéig, a Typ.1-es / 2-es 
típus szürke bézs színű, raktáron 2019.07.29.

újdonság

praktikus fogasok kedvező áron, segítségükkel átláthatóan elrendezheti ruhatárát

ALEXODOLFO HILAR LUCO

mozgatható ruhaállványok kerekeken, állítható rúddal/rudakkal, a LUCO és SEBO ruhaállványokhoz polc is tartozik, kivitel: rozsdamentes fém + fekete műanyag

(SzéxMéxMa):
76x36x80-158 cm

(SzéxMéxMa):
80x43x85-150 cm

(SzéxMéxMa):
145x43x90-160 cm

( ):
80x43x90-160 cm

SzéxMéxMa

OLIVER

(SzéxMéxMa):
80x43x85-150 cm

SEBO

(SzéxMéxMa):
80x43x90-160 cm

€10

SOREN
pojazdný vešiak s kolieskami 

a 1 výškovo nastaviteľnou tyčou, 
prevedenie: čierny plast + chróm, 

rozmery (ŠxHxV):
88,5x43x99,5-160cm.

SOREN

3 600 Ft

( ):
88,5x43x99,5-160 cm

SzéxMéxMa

4 900 Ft 5 600 Ft 7 200 Ft 10 400 Ft 10 400 Ft 10 500 Ft

13 400 Ft
8 300 Ft

6 900 Ft

5 500 Ft
7 500 Ft

8 500 Ft

14 500 Ft

23 900 Ft 28 200 Ft
13 600 Ft 10 700 Ft 11 400 Ft

13 400 Ft 12 300 Ft 15 300 Ft
10 200 Ft



dolomit mosdótál UM ECCE 610

Typ 155 Ľ
polcos szekrény  2D1S

40x31x176

Typ 155 P
polcos szekrény 2D1S

40x31x176

Typ 150
szekrény kerámia mosdóval 2D

80x47,6x68,2 az ár tartalmazza a
mosdótálat csaptelep nélkül

Typ 156 
alsó szekrény 1D1S

40x31x68,6

Ľ Typ 156 P
alsó szekrény 1D1S

40x31x68,6

Typ 157 
fali szekrény 1D

40x22x68,6

Ľ Typ 157 P
fali szekrény 1D

40x22x68,6

méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm

LYNATET -  luxus fürdőszoba

Typ 160
nyitott szekrény tükörrel

80x16x68,6. Csak megrendelésre

Typ 25
szekrény 2D
85x37x194,5

méretek sorrendje Szé/Mé/Ma cm

Typ 115
fogas tükörrel
88x35x194,5

Typ 35
komód 2D-1S

109,5x86,5x42

Typ 67
fali komód 3D
164x42x54,7

Typ 121
nagy tükör 164x2x68,7

Typ 122
kis tükör 109,4x2x68,7

LYNATET - előszobaszekrény
előszoba elemesbútor, anyag: , frontrészek – fehér MDF - , elegáns barna 
TRUFLA kiegészítőkkel, váz: fehér, ellenáll a karcolásoknak, nedvességnek, magas hőmérsékletnek. 
Az elemesbútor elemeit külön kell megrendelni -

DTD laminált extra magas fényű

 raktárkészletből azonnal vihetők.
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modern lekerekített élek

modern lekerekített

élek

fürdőszoba

LESSY
fürdőszoba elemesbútor, 

színváltozat: sonoma tölgyfa/
fehér selyemfényű 

DTD laminált,

1

3
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cm

1.  68,7 x72 cm  
2. Li02 mosdóalatti szekrény 68,7 x61,2 cm                        
3. Li03 alsó szekrény 1D1Z 38x35x75,1 cm                            
4. Li04 fali szekrény 38x25x72 cm                                            
5. Li05 magas szekrény 2D1Z 38x35x191 cm                          

Li01 fali mosdófeletti szekrény tükörrel        
x35

 

x26 31 300 Ft
21 900 Ft
27 500 Ft
18 900 Ft 
44 500 Ft

TIPPÜNK!

minőségi
cseh

termék

4

fürdőszoba elemesbútor, anyag: , front részek – fehér MDF – , elegáns barna TRUFLA
kiegészítőkkel, váz: fehér, ellenáll a karcolásoknak, nedvességnek, magas hőmérsékletnek. Ajtók modern lekerekített
élekkel. A KOMBI BOX tükörszekrényhez vásárolható világítás:  árban. Minden szekrény azonnal vihető,
kivéve a tükörszekrény typ 160 típust, amely rendelésre van – szállítási idő 6-8 hét.

DTD laminált extra magas fényű

27 500 Ft
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extra magas fényű HGextra magas fényű HG

MASON

elemes fürdőszobaszekrény, 
MDF/ , ajtók 
PUSH UP érintőrendszerrel, 
színváltozatok: wenge, fehér/  vagy fehér/

 Vásárolható hozzá dolomit mosdótál UM ECCE 610: Szé/Mé/Ma 61x14x45 cm ára: . Kérhető 
LED világítás a magas szekrényhez We11,WH11 és Bl11 ára: . Minden eleme azonnal elvihető
a raktárról.

DTD laminált

fehér extra magasfényű high gloss fekete extra magasfényű high 
gloss. 49 500 Ft

7 900 Ft

1. Magas szekrény WH11, BL11:            30x31x110 cm   
2. Mosdó alatti szekrény WH13, BL13: 60x45x47 cm     
3. Szekrény tükörrel WH14,:                   60x17x65 cm    

29 800 Ft
23 400 Ft
 26 400 Ft

    Méretek ebben a sorrendben: Szé/Mé/Ma:
az árak a fehér és fekete magasfényűre érvényesek 

fehér/fehér extra magasfényű high gloss

fehér/fekete extra magasfényű high gloss

1

1

3

2

1

1

2

3

wenge

1

1

2

3

1. Magas szekrény WE11:           30x31x110  
2. Mosdó alatti szekrény WE13:60x45x47    
3. Szekrény tükörrel WE14:        60x17x65    

25 700 Ft
19 800 Ft
26 400 Ft

    Méretek ebben a sorrendben: Szé/Mé/Ma:
árak a wenge változatra érvényesek

FÜRDŐSZOBABÚTOR/ELŐSZOBABÚTOR

57 300 Ft 57 300 Ft
115 400 Ft 28 800 Ft 28 800 Ft 17 900 Ft 17 900 Ft 52 500 Ft

95 900 Ft
37 900 Ft

36 300 Ft 24 900 Ft

74 900 Ft 68 900 Ft
76 400 Ft



PLEJO TYP 1
( ): 40x40x50 cmSzéxMéxMa

újdonság

TYP 6

TYP 2

TYP 1

TYP 3

TYP 4

TYP 5

fehér

sonoma tölgy

elemek

dub sonoma

NATALI
 (SzéxMéxMa): 64x31,8x190 cm,TYP1

max. mosógép méret (SzéxMa: 60x85 cm),
 (SzéxMéxMa): 64x31,8x190 cm,TYP2
 (SzéxMéxMa): 60x30x190 cm,TYP3

praktikus fürdőszoba bútor, anyag: DTD
laminált, szín: fehér vagy
sonoma tölgy.

minőségi szlovák termék.
 fürdőszoba szekrény (SzéxMéxMa): 20x45x61 cm,TYP7

TYP4 (SzéxMéxMa):64x32,3x85 cm,
 (SzéxMéxMa): 64x32,3x85 cm,TYP5
 (SzéxMéxMa): 64x31,8x190 cm.TYP6

minőségi
szlovák
termék
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TYP 7
sonoma tölgy fehér

ATENE

méretek
TYP1 (SzéxMéxMa): 30x24x172 cm   

 (SzéxMéxMa): 40x16x60 cmTYP2

szektor fürdőszobai szett, anyag:
MDF fólia, szín: fehér.
A TYPE 3 szekrényt mosdó nélkül szállítjuk.

 (SzéxMéxMa): 50x25x60 cmTYP3
 (SzéxMéxMa): 30x30x48 cmTYP4

TYP 1 TYP 5

TYP 3
TYP 2

TYP 4

TYP 6

TYP 7

magas szekrény szekrény a WC feletti

mosdószekrény

keskeny polc

komód 4-fiókos

fali sarok polc

fali szekrény
tükörrel

újdonság

AVELINO BASKETPLEJO 
stílusos mosó vagy játék kosár

színkivitel: mintás fekete szövet
vagy fehér, (SzéxMéxMa): 40x40x50 cm.

praktikus szennyes kosár, szín
szövet: fehér, anyag: bambusz

lakkozott + szövet (SzéxMéxMa):
38x30x89 cm.

Készleten 2019.07.30

praktikus szennyeskosár szövet színe:
 bézs, anyag: bambusz lakkozott + szövet, 

szinkivitel: természetes vagy fehér, 
(SzéxMéxMa): 40x40x58 cm. Készleten 

2019.07.30 (természet), 2019.10.14 (fehér)

typ 1

typ 2

újdonság

TYP5 (SzéxMéxMa): 65x22,5x155 cm
 (SzéxMéxMa): 17x17x80,5 cmTYP6

TYP7 (SzéxMéxMa): 
30x30x81,5 cm

újdonság

21 400 Ft

21 200 Ft

30 700 Ft

24 600 Ft

31 300 Ft

33 500 Ft

21 400 Ft

22 900 Ft

24 300 Ft

29 700 Ft 8 800 Ft
6 500 Ft

16 200 Ft

19 600 Ft

11 900 Ft

11 800 Ft

16 700 Ft

2 900 Ft
17 900 Ft

(fehér)

(természet)

60,3 cm

7
5

,5
 c

m



LEMI 1  45x1,5x45 cm

tükör bambusz kerettel 
Szín: natúr

vagy fehér. Anyag: lakkozott bambusz
Méretek ( ): 33x1,5x40,5 cm.SzéxMéxMa

LEMI 2
tükör bambusz kerettel 

Szín: natúr
vagy fehér. Anyag: lakkozott bambusz
Méretek ( ): 43x1,5x76 cm.SzéxMéxMa

LEMI 3
tükör bambusz kerettel 

Szín: natúr
vagy fehér. Anyag: lakkozott bambusz.
Méretek (SzéxMéxMa): 45x1,5x45 cm.

LEMI 1

227FÜRDŐSZOBABÚTOROK/ELŐSZOBABÚTOROK

praktikus tárolóállvány,

( ): 44x33x96 cm.SzéxMéxMa

REGISA Typ 1
praktikus tárolóállvány,

( ): 44x33x96 cm.SzéxMéxMa

REGISA Typ 2 praktikus tárolóállvány

(SzéxMéxMa): 45x32x98 cm.

VELVI

praktikus tárolóállvány

( ): 42x34x84,5 cm.SzéxMéxMa

praktikus tárolóállvány,

(SzéxMéxMa): 44,5x36x97,5 cm.

BALVI
MESTRE

VOLVER

többcélú állvány 3 db
polccal, (SzéxMéxMa):

34x33x78 cm.

ERAVA Typ 1
többcélú állvány

4 polccal, (SzéxMéxMa):
34x33x110 cm.

ERAVA Typ 2

ADITA
cipőpolc 2 polc vagy 3 polc, anyag:

MDF, szín: fehér, méretek:
2-polc , Typ 1. (SzéxMéxMa): 72x26x30 cm

vagy 3-polc Typ 2 (SzéxMéxMa): 72x26x58 cm.

SOVETO
cipőpolc 2 polc vagy 3 polc, anyag:
lakkozott bambusz, szín:natúr. 
Méretek sorrendben (SzéxMéxMa):
Typ 1. 60x27,5x35 cm, Typ 2. 60x27,5x55 cm.

mobil állvány 3 fiókkal
2 polccal, fehér műanyag + króm,
(SzéxMéxMa): 31,3x36,5x85,5 cm.

CORFUpraktikus tárolóállvány. Színek:
natúr + fehér. Méretek (SzéxMéxMa): 

30x29x73 cm. Anyag: lakkozott bambusz + MDF.
Készleten 2019.07.30.

NIMES

praktikus tárolóállvány. Színkivitel:
natúr + fehér. Méretek (SzéxMéxMa): 25x15,5x88

cm. Anyag: lakkozott bambusz + MDF.
Készleten 2019.07.30.

SLIME

praktikus tárolóállvány. szín
Változat: fehér + natúr.

Méretek (SzéxMéxMa): 23x23x77 cm.
Anyag: MDF + lakkozott bambusz.

Készleten 2019.07.30.

FONG

modern törülközőtartó.Szín: natúr+ fehér. 
Méretek (SzéxMéxMa): 40x27,5x104 cm.

Anyag: lakkozott bambusz + MDF.
Készleten 2019.07.30.

TENS

pad párnával és tárolóhelyiséggel.
Anyag: lakkozott bambusz  + szövet.

Szín: natúr+ bézs. 
Méretek (SzéxMéxMa): 69x37x50 cm.

Készleten 2019.07.30.

TOLOSA
LELA TYP2

praktikus polc fogasrúddal és akasztókkal. Alkalmas 
fürdőszobába vagy előszobába, anyag: bambusz lakkozott + acél.
Szín: natúr. Méretek (SzéxMéxMa): 83x26x32 cm.
Készleten 2019.07.30.

praktikus polc fogasrúddal. Alkalmas fürdőszobában vagy
előszobába, anyaga: lakkozott bambusz. Szín: natúr.
Méretek (SzéxMéxMa): 60x20x25 cm. Készleten 2019.07.30.

LELA TYP1

KOMO NEW
modern törülközőtartó. Anyag: tömör fa +

festett bambusz vagy MDF. szín
Kivitel: fehér + natúr vagy fehér + fekete

(SzéxMéxMa): 54x24x82 cm.

ARTO 2
többcélú görgős állvány

anyag: MDF + lakkozott bambusz.
Színes kivitel: natúr vagy fehér.

Méretek (SzéxMéxMa): 30x18x75 cm.
ARTO 2 bambusz kivitelben

raktáron 2019.09.16.

REGO 1
többcélú állvány

anyag: MDF + lakkozott bambusz.
Szín: fehér + natúr

(SzéxMéxMa): 44x36x78 cm.
A készlet erejéig.

REGO 2
többcélú állvány, anyag:

MDF + bambusz lakkozott.
Szín: fehér

+ natúr, (SzéxMéxMa):
44x36x110 cm.

VEGO
többcélú állvány, anyag:

MDF + bambusz lakkozott.
Színek:

fehér + natúr
(SzéxMéxMa): 30x18,5x81 cm.

fehérfehér/natúr

fehér/feketefehér/natúr

typ 1
typ 2 typ 2

typ 1

újdonság

újdonság

újdonság

újdonság

Szín: natúr + fehér.
Anyag: lakkozott bambusz + MDF.

Szín: natúr + szürke vagy fehér + szürke. Anyag: bambusz lakkozott + szövet vagy MDF + szövet.
Szín: natúr + szürke vagy fehér + natúr + szürke.

Anyag: lakkozott bambusz + szövet vagy MDF + festett bambusz + szövet.

többcélú polc, szín: természetes + szürke vagy fehér + természetes + szürke. anyaga:
lakkozott bambusz + szövet vagy MDF + lakkozott bambusz + szövet, (SzéxMéxMa): 43,5x33x139 cm.

7 500 Ft 6 800 Ft 8 900 Ft 15 600 Ft

10 900 Ft 11 900 Ft
10 600 Ft 23 300 Ft

13 600 Ft

13 800 Ft

12 800 Ft

15 400 Ft

ARTO

10 900 Ft

29 500 Ft

12 900 Ft

9 300 Ft

10 300 Ft

10 300 Ft

10 600 Ft 14 900 Ft
10 600 Ft

13 200 Ft

16 400 Ft
14 300 Ft

17 900 Ft20 400 Ft23 400 Ft22 600 Ft21 200 Ft19 700 Ft19 300 Ft
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NORLAN
NORLAN cipősszekrények, anyag: DTD fólia + MDF elülső felületek, 
Szín: fehér. A méretek sorrendje (SzéxMéxMa): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm,
NORLAN 2 (1Z + 2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z + 3D): 135x40x122 cm.

extra magas fényű HG,

NORLAN 1

NORLAN 3

NORLAN 2

újdonság

komplett ár

BERGEN
előszoba és cipőszekrény, anyag:  / fekete tömör fa (láb), ABS élek, 
ajtó nyitása érintéssel PUSH UP rendszer, kivitel:  jackson hickory tölgy / grafit, 
(SzéxMéxMa): 104x39x27 cm (cipőtartó), 104x19x104 cm (fogasfal), 54x39x112 cm 
(cipősszekrény).

 DTD laminált

újdonság

méretek (Szé/Mé/Ma)

1- szekrény
2- tükör
3- fogas
4- cipősszekrény
5- komód

60x40x198 cm
70x2x90 cm

80x30x119 cm
80x40x43 cm

70x40x101 cm

1

3

2

4

5

Mariana előszoba - kombinálható elemek

Bútorelem MX 30
 55x35x38,5 cm

Modern előszoba elemesbútor, , színváltozat: canyon tölgyfa/fehér. Az elemek lehetővé teszik, hogy lakása méretének megfelelően állítsa össze saját előszobájátDTD lamináltMARIANA

Bútorelem MX 32
100x35x38,5 cm

Mariana MX 33 sarokelem
 72,2x72,2x38,5 cm

Tükör MX 10
100x2x99,2 cm

Komód MX 03
100x35x98 cm

Cipősszekrény MX 01
55x35x37,2 cm

Fogas MX 11
55x35x160 cm

Szekrény MX 20
55X35x197,2 cm

Sarokszekrény MX 23
72,2x72,2x197,2 cm

méretek sorrendje (Szé/Mé/Ma)

2 3

1

4

5

méretek (Szé/Mé/Ma)

1- polcos szekrény  
2- tükör
3- fogas
4- cipősszekrény
5- komód

76x201x39 cm
95x92x4 cm

59x143x30 cm
76x50x38 cm
96x91x38 cm

64 900 Ft
26 300 Ft
30 500 Ft
28 400 Ft
55 700 Ft

minőségi
cseh

termék

előszoba elemesbútor, fehér váz, a front részek: san remo tölgyfa.
Mérete (Szé/Ma/Mé): 248x39x201 cm.PROVENSAL

előszoba elemesbútor, fehér váz, a front részek:
Mérete (Szé/Mé/Ma): 210x40x cm.

 MDF + fehér magas
fényű HG. SPACE

cipősszekrény
 BGD54 

63 300 Ft

68 400 Ft

99 900 Ft

hall BGD104

65 800 Ft

50 300 Ft

82 900 Ft
24 700 Ft
38 900 Ft
30 500 Ft
54 600 Ft

29 200 Ft

23 600 Ft

54 600 Ft

18 400 Ft

16 800 Ft 24 400 Ft 27 300 Ft

51 400 Ft 92 900 Ft

+
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modern

lekerekített élek

modern

lekerekített élek

Lissi 01
60x29,5x200

Lissi 02
35x29,5x200

Lissi 10
44x29,5x200

Lissi 03
60x22,5x150

Lissi 07
60x29,5x115

Lissi 09
60x2,5x110

Lissi 05
35x2,5x110

Lissi 06
35x29,5x90

Lissi 08
60x29,5x90

Lissi 04
60x29,5x50

Lissi 06
Lissi 07
Lissi 08
Lissi 09
Lissi 10

36 900 Ft

21 200 Ft

11 900 Ft

11 400 Ft

9 500 Ft

Lissi 01
Lissi 02
Lissi 03
Lissi 04
Lissi 05

az elemeket külön kell megrendelni

LISSI
előszoba elemesbútor, , színváltozat: 
bükkfa/ezüst,méretek ebbena sorrendben vannak
SzéXMéxMa cm. 

 DTD laminált

Tükör
80x3x62

ORESTES
modern elemes előszobaszekrény, anyag: ,
színváltozat: tölgyfa san remo. Elemeti külön kell megrendelni,

. Kombinálhatók az Orestes elemes
összeállítással a 138. oldalról.

DTD laminált, ABS élek

raktárkészletről azonnal elvihetők

Komód 1D/90
90x35x47

Komód 2D/90
90x35x47

Komód 1D1S
45x35x98,5

Cipősszekrény 
2K1S

60x35x98,5

Fogas 60
60x25,5x141,5

Fogas 90
90x25,5x141,5

Tükrös panel 40
40x25,5x110,5

Tükrös panel 45
45x25,5x141,5

Sarok szekrény 1D
78x78x217,5

Polc 1D
60x35x217,5

Méretek ebben a sorrendben (Szé/Mé/Ma):

2

1
3
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DERBY
előszobafal elemes, anyaga:
váz DTD fóliázott + front
MDF  ,
mérete (SzéxMéxMa):

(1Z+1D): 50x35x88 cm,
 50x78 cm,
 50x30x170 cm.

extra magas fényű  HG

1. komód 
2. tükör
3. fogas

előszobafal 
elemes, anyaga: váz 

DTD fóliázott + front MDF 
 
méretek (SzéxMéxMa):

 Akasztós szekrény:
   60x35x198 cm: ,

 Tükör: 90x83 cm:
,

Cipősszekrény (2Z+2D):
   100x35x88 cm: ,

Fogas:
   60x30x198 cm: 

extra magas fényű HG,

1.
74 600 Ft

2.
29 400 Ft

3. 
62 900 Ft
4. 

33 600 Ft.

 

ODEN
előszoba és cipősszekrények, anyag: DTD laminált
Szín: fehér / fehér fényes   

cipősszekrény 60 
billenő ajtókkal

60,1x30,5x118,6 cm

előszoba összeállítás:
akasztós szekrény 2 polccal:
50,1x40,5x190 cm,
cipősszekrény: 60,1x40,5x60 cm,
fogas: 60,1x26,6x60,1 cm

cipősszekrény 97 kombinált
97,1x30,5x83 cm 

Méretek ebben a sorrendben (Szé/Mé/Ma) cm:

újdonság

12 900 Ft

26 400 Ft

19 900 Ft

17 500 Ft

21 900 Ft

komplett ár

16 700 Ft 19 300 Ft 22 200 Ft

24 900 Ft 32 900 Ft 23 600 Ft 36 400 Ft 14 200 Ft
18 500 Ft

74 900 Ft 50 400 Ft

43 200 Ft

41 900 Ft

79 500 Ft

91 400 Ft
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komplett szett ár

az elemeket külön
kell megrendelniMECKI

2

1

előszobafal, anyag: DTD laminált ( ),
(Szé/Mé/Ma): 91,8 x200 cm, színváltozat: 
sonoma tölgyfa, bükkfa vagy fehér.

16 mm
x25LADA 03 NEW

a teljes előszobafal mérete (Szé/Mé/Ma): 
144x29x188 cm, anyag és szín: , 
fehér, sonoma tölgyfa, wotan tölgy
vagy sonoma tölgyfa/fehér..

DTD laminált
fehér/

sonoma tölgy/fehér

sonoma tölgy fehér

AMALIA

PARIS

elemes előszobabútor provance-i stílusban, DTD fóliázott + 
(dekoratív élek), színváltozat: fehér, . Minden elemet külön kell 
megrendelni, és  
A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma.

MDF lakkozott 
fém fogantyúk

raktárkészletről azonnal elvihetők.

1- polcos szekrény
tükörrel 75356 (4 polc)
2- fogas 70308
3- RTV asztal 77812
4- cipős
szekrény 70309

62,6x40x200,7 cm

102,6x34,3x40 cm
102,6x41,6x50,8 cm
77,8x27,5x127,7 cm

1
2

3

4

minőségi
szlovák
termék

bükk

fehér

sonoma tölgy

1- Polcos szekrény
2- Előszobafal

55 x190 cm
100x26x190 cm

x26 26 900 Ft
34 400 Ft
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1- Polcos szekrény
2- Előszobafal

55 x190 cm
100x26x190 cm

x26 28 300 Ft
34 400 Ft

elemes előszobabútor, anyag: , színváltozat:
sonoma tölgyfa/fehér. A méretek sorrendje Szé/Mé/Ma.

DTD laminált
VIRA-MECKI

73 700 Ft

22 900 Ft
55 400 Ft
61 500 Ft

230 ELŐSZOBABÚTOROK

minőségi
szlovák
termék

fehér/wotan tölgy

új színváltozat

előszobafal,anyaga: 
, 

kivitel: wenge/fehér, 
méretek sorrendje
(SzéxMéxMa). 

DTD laminált

újdonságGADIS
előszobafal tükörrel, anyag:

, szín
változat: fehér vagy sonoma tölgy,
méretek (Szé/Mé/Ma): 90x34x195 cm, polcos
szekrény  PUSH UP rendszerrel működik.   

DTD laminált, ABS élek

fehér

sonoma tölgy

AMALIA

sonoma tölgy

fehér

MIDL
előszobafal tükörrel, anyaga

, szín
változat: fehér vagy sonoma tölgy,
méretek (Szé/Mé/Ma): 80x34x180 cm.      

DTD laminált, ABS élek

újdonság

PARIS

bükk

praktikus cipős szekrény 8 polccal, alkalmas minden előszobába, anyag: 
, színváltozat:bükkfa, sonoma tölgyfa vagy fehér, méret 

(Szé/Mé/Ma): 68x34,9x197,1 cm.Lapra szerelve szállítjuk.
DTD laminált

fehér

MARINA

sonoma tölgy

minőségi
szlovák
termék

61 300 Ft

42 900 Ft

28 900 Ft

59 900 Ft

69 700 Ft
38 700 Ft



fehér  sonoma tölgy

KORADO NEW

DTD laminált
fogas panel, színváltozat: fehér, bükkfa,
sonoma tölgyfa, anyag: ,
(Szé/Mé/Ma)  70x3,2x100 cm.

fehér

sonoma tölgy

bükk

1- szekrény 2DV  
2- tükör
3- fogas
4- cipősszekrény

55,1x34,7x199 cm
99,8x1,8x70 cm

54x30,1x191,9 cm
99,8x34,7x91,4 cm

38 300 Ft
21 500 Ft
28 900 Ft
41 800 Ft

1

4

2

3

BALERINO

48 800 Ft

NOKO-SINGA 03NOKO-SINGA 04
előszobafal, anyag: 
színváltozat: sonoma tölgyfa,
méret (Szé/Mé/Ma):: 90x30x187 cm.

DTD laminált,előszobafal, anyag: ,
színváltozat: sonoma tölgyfa,
méret (Szé/Mé/Ma): 111x30x185,5 cm.

DTD laminált

59 900 Ft

sonoma tölgy sonoma tölgy

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

előszobafal, színváltozat: canyon tölgyfa/
anyag: , a méretek sorrendje Szé/Mé/Ma.

fehér magas fényű,
DTD lamináltRACHEL előszoba

28 400 Ft

20 900 Ft

Cipős szekrény
 3K Typ 10

Cipős szekrény
 2K Typ 11

DTD laminált, színváltozat: fehér + sonoma tölgyfa,

TOPTY cipős szekrény 2K: 2 lefelé billenő ajtó, Szé/Mé/Ma:: 80x27x85 cm.
TOPTY cipős szekrény 3K: 3 lefelé billenő ajtó, Szé/Mé/Ma: 80x27x121 cm. TOPTY fogas panel: Szé/Mé/Ma: 80x23x100 cm. 

TOPTY Cipős szekrény

12 900 Ft
Typ 17

fogas panel

JUVEN
praktikus fém
5 polc állvány,
Kivitel: króm,
(Szé/Mé/Ma): 

90x45x180 cm.
Terhelhetőség

polc 40 kg.

30 600 Ft

64 900 Ft

231ELŐSZOBABÚTOROK/CIPŐS SZEKRÉNYEK/FOGASOK

11 400 Ft

KAPATER
6 soros cipőtartó tükörrel, 

, színváltozat: 
ébenfa – sötétbarna,
sonoma tölgyfa, fehér. 
Méret (Szé/Mé/Ma):
50x20x180,5 cm. 

DTD fóliázott
praktikus cipős szekrény 
tükörrel és rekeszekkel
mindkét oldalon, anyag: 

, színváltozat:
sonoma tölgyfa, méret 
(Szé/Mé/Ma):
50x29,4x181,5 cm.
A szekrény 10 rekeszében 
akár 20 pár cipő is elfér. 

DTD laminált

38 900 Ft

BARNUM
cipőállvány,

Kivitel: fekete
fém, méretek (Szé/Mé/Ma):

66x30x190 cm.
Készleten

2019.08.15

újdonság

25 800 Ft

újdonság

BERGI
praktikus pad tárolóhelyiséggel fehér vagy sonoma tölgy, anyag

, méretek: (Szé/Mé/Ma) 60x30x44,8 cm. Vásárolható
párna Savana 21 szürke, méretei: 55,6x30x4 cm az ár 
Laminált DTD

6 900 Ft.

47 600 Ft

sonoma tölgy

fehér sonoma tölgy

kvalitnýminőségi
szlovák
termék

előszobafal, kivitel:fehér / beton 
vagy fehér / sonoma tölgy
anyag: , méretek
rendben vannak (SzéxMéxMa).

 laminált DTD

fehér/betón

fehér/sonoma tölgy

69 900 Ft69 900 Ft
fogas, tükör

komód szett ára

szlovák
termék

minőségi

SIMA

az elemeket külön kell
megrendelni

1- Akasztós szekrény polccal 
2- Fogas szett

60 x185 cm
130x35,2x185 cm

x35,2 32 900 Ft

újdonság

69 900 Ft

32 900 Ft32 900 Ft
a szekrény

ára

31 900 Ft



VIVAT cipőtároló rendszerek, anyaga: , színkivitel: sonoma tölgy/fehér, méretek sorrendjeí (SzéxMéxMa).
  

DTD laminált

TYP 4
74 x85 cm

  
x35

TYP 1
50 x92 cm

  
x28

28 700 Ft
TYP 2

50 x116 cm
  

x28

10-soros cipőpolc, alkalmas 30 pár
cipőnek, anyag: műanyag+fém, szín:
szürke/fekete, mérete (Szé/Mé/Ma):

64x19,5x154 cm, max.
terhelhetőség: 20 kg.

BOTIS TYP 5

6 600 Ft

10-soros cipőpolc, alkalmas 50 pár 
cipőnek,anyag: műanyag+fém,szín: 

szürke/fekete,
mérete (Szé/Mé/Ma): 91x19,5x154 cm,

max. terhelhetőség: 32 kg.

BOTIS TYP 4

7 900 Ft

10-soros cipőpolc, alkalmas 30 pár
cipőnek, változat: műanyag+fém,
szín: fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 

51x16,5x141 cm,
max. terhelhetőség: 18 kg.

BOTIS TYP 2

4 400 Ft 5 600 Ft

10-soros cipőpolc, alkalmas 50 pár 
cipőnek, anyag: műanyag+fém,

szín: fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 
90x16x140 cm,

max. terhelhetőség: 30 kg.

BOTIS TYP 1

IZABELA
kibillenthetős 2-soros cipősszekrény +
modern univerzális (B/J) polcok,

, változat: sonoma tölgyfa vagy 
fehér,(Szé/Mé/Ma): 95x28x90 cm.
DTD laminált

32 500 Ft

NOKO - SINGA  321 cipősszekrény

3-soros billenő cipőpolc 1 fiókkal, anyag: ,
változat: sonoma tölgyfa vagy fehér, (Szé/Ma/Mé):
85x20x127 cm.

DTD laminált

31 300 Ft 36 900 Ft

A Noko cipőpolc és előszoba jól kombinálható a Noko elemesbútorral a 129. 133. oldalról.

NOKO - SINGA 311 cipősszekrény

3-soros billenő cipőpolc 1 fiókkal, anyag:
, változat: sonoma tölgyfa vagy fehér,

(Szé/Mé/Ma): 60x20x127 cm.
DTD laminált

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

minőségi
szlovák
termék

13 200 Ft

17 700 Ft

BEKIM TYP 1 BEKIM TYP 2
96x37x93 cm 96x37x127 cm

praktikus cipőrendező cipőszekrény, anyag: műanyag+fém, színváltozat: fekete, a méretek
Szé/Mé/Ma sorrendben vannak. Kombinálható a RODAN TYP 2 szekrényekkel a 216. oldalrólBEKIM

p
o

lc
o

k 
te

rh
el

h
et

ő
sé

g
e 

1
0

kg

232 FOGASOK/CIPŐS SZEKRÉNYEK

ANABELA
cipősszekrény oldalszekrényekkel

, design: sonoma tölgy vagy fehér
 színek

(SzéxMéxMa): 120x28x85 cm.

Laminált DTD
új változat bükk és wotan tölgy/fehér

40 600 Ft

wotan tölgy/fehérbükk
fehér

sonoma tölgy

új színváltozatok

ACARIO

13 200 Ft

fogas, kivitel: fém
- fehér vagy fekete

(Szé/Mé/Ma): 
54x38x158 cm.

ADALET
fogas, kivitel: fém

– elefánt, 
(Szé/Mé/Ma): 

55x36x157 cm.

TYP 3
50 x152 cm

  
x28

23 600 Ft 35 200 Ft
30 900 Ft

12 400 Ft



cipőszekrény, 5 polccal, ,DTD laminált
színváltozat: fehér, bükk, szilva vagy
sonoma tölgy/fehér, mérete (Szé/Mé/Ma):58x18x170 cm.

fehér

bükk

szilva

fehér

bükk

szilva

cipőszekrény, 3 polccal, DTD laminált
színváltozat: fehér, bükk, szilva vagy sonoma
tölgy/fehér, mérete (Szé/Mé/Ma): 58x18x106 cm.

20 400 Ft
30 900 Ft
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somona tölgy/fehér

FP-03-cipős 
szekrény 

FP-02-cipős 
szekrény

FP-01-cipős 
szekrény

FP-04-cipős 
szekrény

23 300 Ft

33 800 Ft 37 900 Ft

MB cipős szekrény DA 13MB cipős szekrény DA 15

cipőszekrény, MDF laminált,
színváltozat: amerikai
cseresznye vagy natúr, 
mérete Szé/Mé/Ma: 
75x36,8x65 cm. 

cipőszekrény, MDF laminált,
színváltozat: natúr vagy
amerikai cseresznye, mérete
Szé/Mé/Ma: 
112,4x36,8x66,7 cm.

cipőszekrény, MDF laminált,
színváltozat: natúr vagy
amerikai cseresznye,
Szé/Mé/Ma: 
77,8x36,8x110,2 cm. 

cipőszekrény, MDF laminált,
színváltozat: natúr vagy amerikai 
cseresznye, mérete Szé/Mé/Ma: 
114,8x36,8x110 cm. 

amerikai cseresznye

amerikai cseresznye

natúr

natúr
natúr

natúr

MARIO NEW

31 600 Ft

22 800 Ft 28 500 Ft

15 700 Ft

20 700 Ft

Komód polcokkal
TYP B+C - 2+8

30,2x31x201,5 cm

Szekrény
TYP A - 7

60,2x31x201,5 cm

Fogas panel
TYP D - 6

60,2x28,6x156,8 cm

Tükör
kalaptartóval

TYP E - 5
60,2x28,6x105,6 cm

Komód
TYP G - 4

60,2x31x95,9 cm

Szekrény/Párna
 TYP F - 3

60,2x31x44,7 cm

49 600 Ft

Méretek sorrendje
(SzéxMéxMa) cm:

51 900 Ft

amerikai cseresznye

illusztrált kép

amerikai cseresznye

minőségi
cseh

termék

minőségi
cseh

termék

minőségi
szlovák
termék

233ELŐSZOBABÚTOROK/CIPŐS SZEKRÉNYEK/PADOK

elemes előszobafal, , színváltozat: sonoma tölgyfa, előszoba elemeit külön kell megrendelni - raktárkészletből azonnal vihető.DTD laminált
7 800 Ft.Vásárolható hozzá díszpárna 60,2x5x30,5 cm, ára 

3-soros cipőszekrény billenő ajtókkal 6 zsanérral,
anyag: , modern fémDTD laminált
fogantyúk, színes fehér / tölgy kézműves,
(Szé/Mé/Ma): 120x35x105 cm. A felső lap és az
alsó laminált rétegvastagság 22 mm.

67 700 Ft

MODINI typ 1

praktikus cipő, anyag: DTD laminált ,
modern fém fogantyúk, színkivitel
fehér / artisan tölgy, (SzéxMéxMa): 
120x35x105 cm. A felső lap és az alsó lap 
vastagsága legfeljebb 22 mm.

MODINI typ 2

52 400 Ft

újdonság
minőségi
szlovák
termék
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ESMA
elegáns cipő, szín

változat: fehér, két polccal
anyag:  + fémDTD laminált

lábak, méretek (SzéxMéxMa): 80x24x45 cm.
Modell csak a készlet erejéig.

7 900 Ft

FATMA NEW
elegáns 1-fiókos cipősszekrény

anyag: DTD. Szín: fehér.
Méretek (SzéxMéxMa): 60x24x45 cm. 

10 500 Ft

KARMEL
elegáns cipőtartóa tetején cipőtárolóval, fehér

natúr, anyaggal kombinálva:
MDF + bambusz. Méretek (SzéxMéxMa): 

80x30x45 cm.
Modell csak a készlet erejéig.

19 300 Ft

LYROS
design pad cipőtartóval

anyag: szövet + fém
kivitel: fekete textilbőr + fehér fém

(SzéxMéxMa): 70x35x45 és a magassága 45 cm.

16 600 Ft

234 CIPŐS SZEKRÉNYEK/PADOK

NILS
univerzális 3 soros

cipőállvány rozsdamentes acélból.
Méretek (SzéxMéxMa): 60x24x50 cm. 

5 900 Ft

NARIO TYP 1
sonoma tölgy

  

NARIO TYP 1
fehér

NARIO TYP 2
sonoma tölgy

  

NARIO TYP 2
fehér

2 - billenő ajtós cipősszekrény
2 fiókkal, anyaga:

, kivitel:DTD Laminált 
fehér vagy sonoma tölgy
méretek (SzéxMéxMa): 

2x37x101 cm

31 300 Ft

4 - billenő ajtós cipősszekrény
anyag: laminált DTD
Változat: fehér vagy

sonoma tölgy, méretek
(SzéxMéxMa): 60x36x86 cm

NARIO TYP 5
sonoma tölgy

  

NARIO TYP 5
fehér

NARIO typ 2

 29 900 Ft

NARIO typ 5

24 700 Ft

NARIO typ 1

3 - billenő ajtós
cipősszekrény, anyag:

  , kivitel:DTD Laminált
fehér vagy sonoma tölgy
méretek (SzéxMéxMa): 

50x29x119 cm

újdonság

újdonság

21 500 Ft

typ 3

110x35x46 cm 90x30x45 cm

pad, anyag: bambusz lakkozott + szövet. Szín: natúr + szürke a méretek ebben a sorrendben vannak
 (SzéxMéxMa). Lavida Typ 2,3 csak 2019.07.30.-tól, Lavida typ 1 csak 2019.10.14.-tól.LAVIDA

typ 2

16 800 Ft

újdonság

 60x30x45 cm

typ 1

13 200 Ft

21 700 Ft
szürke+króm kivitel

RIVOLA

18 900 Ft
bézs+fehér és barna+fekete

kivitel

14 900 FtLANGELLA NEW fehér+szürke+szürke

bézs+szürke+szürke

csokoládé+sötétbarna+szürke

12 600 Ft

ABOT

fe
ke

te
+b

ar
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a

fe
h

ér

szék kárpitozott kartámasszal, 
változat: fém + textilbőr - 
fehér+fehér vagy fém+szövet -
fekete + barna, Szé/Mé/Ma: 
49x32x52,5 cm. A készlet erejéig.

cipőtartó, anyag: MDF + fém, szín: fehér + ezüst. 
Méretek (SzéxMéxMa): 100x30x37 cm.

BRESO

újdonság
fehér+ezüst

4 400 Ft

4-soros állítható cipőpolc,
króm, (Szé/Mé/Ma):

x23x67 cm..62-110

2-soros állítható cipőpolc, változat: króm,
(Szé/Mé/Ma): x23x35 cm..63-110

DITA

7 600 Ft

változat: krómozott konstrukció/fekete műanyag,
mérete Szé/Mé/Ma: 80x31x49,5 cm.

5 900 FtMONTEGO

fém, szín: bézs+szürke+króm, sötétbarna+csokoládé+króm vagy
szürke+fehér+króm. Max. terhelhetőség 80 kg

pad cipőpolccal, mérete (Szé/Mé/Ma): 80x30x48, változat: szövet +

TEA

design pad, anyag: szövet + fém, szín: bézs szövet + fehér lábak, barna szövet + fekete láb vagy 
szürke szövet + króm lábak, méretek (SzéxMéxMa): 90x35x41 cm. Készleten 2019.08.28.

10 700 Ft

fehér

25 300 Ft

LUSIA

sonoma tölgy

cipőszekrény, anyag:
MDF + fém, fehér

+ króm, beton + króm vagy
sonoma tölgy + króm, méretek
(SzéxMéxMa): 80x30x47 cm.
Terhelési kapacitás 100 kg-ig.

VIKAR

bézs+fekete fém

szürke+fehér fém24 600 Ftbézs+fehér fém

design pad, anyaga: szövet+ fém, 
színváltozat: fehér fém+ bézs 

anyag, fehér fém+ szürke anyag, 
fekete fém+ bézs anyag, méret 
(Szé/Mé/Ma): 101x41x45cm,

ülésmagasság x mélység: 
45x41 cm.A bézs+fehér csak a 

készlet erejéig.

új színváltozat

25 900 Ft

18 200 Ft

17 400 Ft

25 900 Ft



ALERA

ALERA 2 részes rattanszett, sarokülőgarnitúra párnákkal + dohányzóasztal edzett üveggel. Színváltozat: sötétbarna
+ krémszín, anyag: technorattan+acél+edzett üveg (5mm). Méret (Szé/Mé/Ma): sarok: 204x142x64 cm;
dohányzóasztal: 60x60x30 cm.A párnahuzat vízlepergető anyagból készült és levehető, 30°C-on mosható 
Raktáron 2019.07.04.-től.

155 800 Ft

RATTY
RATTY 4 részes kerti rattanszett, amely 2 párnázott fotelt, egy kétszemélyes ülőrészt, és edzett üvegfelületű
dohányzóasztalt tartalmaz. Színváltozat: wenge + krém, anyag: technorattan+acél+edzett üveg (5mm).Méretek 
(Szé/Mé/Ma) 2-üléses: 102x60x82cm; fotel: 58x60x82cm; dohányzóasztal: 71x40x39 cm.
A párnahuzat vízlepergető anyagból készült és levehető, 30°C-on mosható

93 900 Ft

RANDEL praktikus 5 részes rattanszett, amely 4 párnázott fotelt és edzett üvegfelületű kerek étkezőasztalt
tartalmaz. Színváltozat: sötétbarna + krém. Anyag: technorattan+acél+edzett üveg (5mm). Méret (Szé/Mé/Ma)
fotel: 58x60x85cm; asztal: 90x90x73cm. A párnahuzat vízlepergető anyagból készült és levehető, 30°C-on mosható

GARDEN

GARDEN praktikus 7 részes rattanszett, amely 6 párnázott fotelt és edzett üvegfelületű étkezőasztalt tartalmaz.
Színváltozat: méz színű + krém színű. Anyag: technorattan+acél+edzett üveg (5mm). Méretek (Szé/Mé/Ma) fotel:
58x60x85cm; asztal: 130x90x74cm. A párnahuzat vízlepergető anyagból készült és levehető, 30°C-on mosható.

194 500 Ft

145 900 FtRANDEL

HODOR

HODOR 2 részes kerti rattanszett, sarokülőgarnitúra párnákkal + dohányzóasztal edzett üveggel. Színváltozat: 
szürke melír + szürke, anyag: technorattan+acél+edzett üveg (5mm); Méret (Szé/Mé/Ma) sarok: 181x181x66 cm;
Ülőmagasság x ülőmélység: 30 x 55 cm, dohányzóasztal: 60x60x32 cm. A párnahuzat levehető és 30°C-on mosható.

199 300 Ft
STARK

STARK 5 részes kerti rattanszett, amely tartalmaz egy sarokülőgarnitúrát párnákkal, 3 puffot párnákkal,
étkezőasztalt edzett üveggel; színváltozat: barna + krém színű, anyaga: technorattan+acél+edzett üveg (5mm);
Méret (Szé/Mé/Ma) sarok: 241x182x80cm; puff: 40x40x40 cm, étkezőasztal: 150x90x70 cm.
A párnahuzat levehető és 30°C-on mosható. Raktáron 2019.07.04.-től. 

291 900 Ft

Rattan bútorok
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KALEA függőfotel, alkalmas bel- és kültérre is, anyaga: fém + szövet + technorattan, színváltozat: keret -fehér/rattan-fehér/párna-virágminta; keret-fehér/ rattan-szürke/párna-krémszínű; keret-barna/
rattan-barna/párna-zöld; keret-barna/rattan-barna/párna/krémszínű vagy keret-barna/rattan-barna/párna-virágminta. Fotel mérete: (SzéxMéxMa): 80x72x134cm; keret magassága: 188cm; az
alap átmérője 105cm, ülőmagasság 30-40 cm. A keret-barna/rattan-barna/párna-krémszínű és keret-barna/rattan-barna/párna-virágminta változatok raktáron 2019.09.16.-tól.

a termékek bel - és kültérbe is alkalmasak

NOELA
függőfotel, alkalmas bel-és kültérre is, anyaga: fém+szövet+technorattan, színváltozat: keret-fehér/rattan-fehér/párna-virágmintás;
keret-barna/rattan-barna/párna-krémszínű; keret-fehér/rattan-szürke/párna-szürke vagy keret-barna/rattan-krémszínű/
párna-zöld. Fotel mérete (SzéxMéxMa): 115x72x105 cm, keret magassága: 195cm; alap átmérője, 105cm, ülőmagasság 30-40 cm.
Raktáron: 2019.09.16.

fotelek maximális terhelhetősége 120 kg

95 200 Ft

keret -fehér/rattan-fehér/párna-virágmintás

keret-barna/rattan-barna/párna-krémszínű;

eret-fehér/rattan-szürke/párna-szürkekeret-barna/rattan-bézs/párna-zöld

SALMAR
kisasztal, alkalmas bel- és kültérre egyaránt, anyaga: technorattan + edzett üveg, színválaszték: fehér, bézs, barna és szürke.
Méret (Szé/Ma): 49,7x47 cm. A barna és fehér változatok ára: 
Kombinálható a NOELA, KALEA vagy DORINA függőfotelekkel.

21 100 Ft
fehér

bézs- csak a készlet erejéig barna szürke- csak a készlet erejéig

váz-fehér/rattan-szürke/párna-krémváz-fehér/rattan-fehér/párna-virágmintásváz-barna/rattan-barna/párna-zöld

váz-barna/rattan-barna/párna-virágmintásváz-barna/rattan-barna/párna-krém

 14 100 Ft-tól
bézs és szürke színben
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64 300 Ft

DORINA
függőfotel, alkalmas bel-és kültérre is,
anyag: fém + szövet + techorattan
változat: keret-barna / rattan-barna /
párna virágmintás. Fotel méretek 
(SzéxMéxMa): 80x72x124 cm; 
keretmagasság 195 cm; a
talp átmérője 105 cm, ülésmagasság 
30-40 cm. Modell csak a készlet erejéig.

58 700 Ft

váz-barna/rattan-barna/párna-virágmintás

KALEA

64 300 Ft

59 900 Ft

21 100 Ft



PASTER NEW

DEMAT NEW

szék – rakásolható, alkalmas kerti bútorhoz,
anyaga: műszálas textil + fém, színválaszték: sötétszürke

szövet+lábak-fekete acél, méret
Szé/Mé/Ma: 54x72x96 cm, ülőmagasság 42 cm.

Kombinálható a PASTER NEW vagy DEMAT NEW asztalokkal.

ALDERA

8 400 Ft

étkezőasztal napernyő nyílással, alkalmas kerti szetthez,
anyaga: acél + edzett üveg, színváltozat: üveg + fekete
acél, méret Szé/Mé/Ma : 150x90x70 cm.
Kombinálható az ALDERA székekkel. 
Raktárkészleten 2019.08.10-től. 

A képen a PASTER NEW asztal látható ALDERA székekkel.

étkezőasztal napernyő nyílással, alkalmas kerti 
szetthez, anyaga: acél + edzett üveg, színváltozat: 
üveg + fekete acél vagy üveg + ezüst acél méret: 
Szé/Mé/Ma: 120x70x70 cm. Kombinálható az ALDERA 
vagy KERTA székekkel. Raktárkészleten 2019.08.10-től.

19 700 Ft

A képen az OLIVAN asztal látható BERGOLA székekkel.

BERGOLA

szék – rakásolható, alkalmas kerti bútorhoz, anyaga:
műanyag+fém, színválaszték: fehér műanyag

+lábak-fekete acél, méret Szé/Mé/Ma: 53x60x73 cm,
ülőmagasság 42 cm. Kombinálható a BORGEN TYP 1,

TYP 2 vagy OLIVAN asztalokkal.

7 600 Ft

éjszakai megvilágítás

étkezőasztal , alkalmas kerti
szetthez, anyaga: acél + edzett üveg, színválaszték:
üveg + fekete acél, méret Szé/Mé/Ma: 60x60x70 cm.
Kombinálható a LESTRA, DOREN, VARDA vagy
BERGOLA székekkel.

fehér LED világítással

OLIVAN

14 300 Ft

SPAVIN
kerti hintaszék, anyaga: acél + szövet,
színváltozat: fekete + keret-szürke acél,
méret (Szé/Mé/Ma): 100x180x200 cm.

67 900 Ft

BORGEN typ 2BORGEN typ 1

10 400 Ft 16 900 Ft

étkezőasztal, alkalmas kerti szetthez,
anyaga: acél + edzett üveg,
színválaszték: üveg + fekete acél,
méret Szé/Mé/Ma:
BORGEN typ 1: 60x60x70 cm.
BORGEN Typ 2: 80x80x70 cm.
Kombinálható a DOREN, VARDA vagy
BERGOLA székekkel.
Borgen typ 2 raktáron 2019.07.22.

BORGEN

szék – rakásolható, alkalmas kerti bútornak, anyaga:
műanyag + fém, színválaszték: sötétbarna műanyag
+lábak-fekete acél, méret Szé/Mé/Ma: 53x60x73 cm,
ülőmagasság 42 cm. Kombinálható a BORGEN TYP 1,TYP 2 
vagy az OLIVAN asztalokkal.Raktárkészleten 2019.0.22-től

 szék – rakásolható, alkalmas kerti
bútorhoz, anyaga: technorattan +
fém,színválaszték: barna rattan +

lábak-fekete acél, méret
Szé/Mé/Ma: 53x63x72 cm,

ülőmagasság 42 cm.
Kombinálható a BORGEN TYP 1,
TYP 2 vagy OLIVAN asztalokkal. 

DOREN

A képen a DEMAT NEW asztal látható VARDA székekkel.

GIBON 
Stílusos hintaszék, változat: fekete
háló + keret -szürke acél,
méret (Szé/Mé/Ma) 63x160x66 cm
Csak a készlet erejéig.

7 900 Ft
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VARDA

új színváltozat

rakásolható 

Szé/Mé/Ma

szék kerti 
bútorokhoz, anyag: szövet + 

acél, tervezés: fekete szövet + 
ezüstacél, méretek 

( ): 55x52x77 cm, 
ülőmagasság x ülőmélység: 

35x40cm. Kombinálható a 
DEMAT NEW termékkel. 

Készleten 2019.08.10-től

KERTA6 600 Ft

újdonság

a képen BORGEN asztal látható VARDA székekkel

7 900 Ft

27 600 Ft

27 400 Ft

21 100 Ft
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étkezőszett 1+2 bel- és kültérre is egyaránt használható, anyaga: műanyag - szürke fa utánzat - világosszürke
+ acél-fekete, méret (Szé/Mé/Ma) asztal: 63x63x63 cm; szék: 52x61x90cm. Ülésmagasság: 43,5 cm. Csak
a készlet erejéig.

RONAN

60 800 Ft

1 + 4 étkező szett külső és belső használatra, anyag: müanyag - fekete fa imitáció + acél-fekete, méretek
(Szé/Mé/Ma): asztal: 130x70x75cm; szék: 53x57x90 cm. Ülésmagasság: 40 cm. Modell csak a készlet erejéig.

GURDUK
115 900 Ft

MORTON, 5 részes kerti rattanszett, amely 4 párnázott fotelt és edzett üvegfelületű étkezőasztalt tartalmaz;
színváltozat: barna+krémszín; anyaga: technorattan+acél+edzett üveg (5mm); méret (Szé/Mé/Ma) fotel:
58x60x85cm; étkezőasztal: 80x80x74cm. A párnahuzat levehető, 30°C-on mosható. Rendelhető a
raktárkészlet erejéig.

120 800 Ft

MORTON

KERTI BÚTOROK

lehajtható kerti hinta 3-üléses, anyag: szövet + fém, kivitel: 
bézs + fekete, ülőmagasság 50 cm, ülőmélység 46 cm, hinta 
méretek: ( ): 194x116x165 cm.Szé/Mé/Ma

ULANA

55 500 Ft

újdonság

kerti hinta, anyag: szövet + fém, kivitel: zöld-fehér csíkos szövet, szürke fém 
és zöld-fehér tető, ülőmagasság: 45 cm, ülésmélysége 43 cm, hinta 
méretek: ( ): 170x110x152 cm.Szé/Mé/Ma

TEORA

33 300 Ft

újdonság

kerti szett 4 székből, kerek asztalból és 
napernyőből, anyaga: szövet + edzett 
üveg + fém, kivitel: narancssárga szövet + 
fehér fém, ülőmagasság 38/34 cm és 
ülésmélység 37,5 cm, szék méretek: 
( ) ): 53,5x60x82 cm, asztal Szé/Mé/Ma
méretek: ( magasság x átmérő) 80x71 
cm, napernyő méretei: 162x191 cm. A 
modell csak a készlet erejéig tart.

ODELO SZETT

39 900 Ft
újdonság

két székből és egy asztalból álló kerti szett, anyag: szövet + acél + edzett üveg, kivitel: szék: fekete szövet + 
ezüstacél, asztal: edzett üveg + ezüstacél, asztal méretei (Szé/Mé/Ma): 60x60x70 cm, szék méretek 

(Szé/Mé/Ma) ): 55x52x77 cm. ülőmagasság x ülésmélység: 35x40 cm. Készleten 2019.08.10-től.

DENZER SET

24 200 Ft
újdonság
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(szett 1 + 2)

14 800 Ftanyag: 100% pamut.Hálóból áll
két ember számára alkalmas. Méretek (SzéxHo): 150x200 cm.

kerti hinta, anyag: szövet + fém, kivitel: zöld-fehér csíkos szövet, zöld fém
 és zöld-fehér tető, ülőmagasság: 45 cm, ülésmélysége 43 cm, hinta

 méretek: (Szé/Mé/Ma): 170x110x152 cm.

TAULA
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30 500 Ft
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63 400 Ft

128 800 Ft

KLORIN

46 700 Ft
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ATIKA
anyaga: 100% pamut.

A háló két személy számára alkalmas
Mérete (SzéxHo): 150x200 cm.

anyag: 65% pamut + 35%
 poliészter, a virágmintás alkalmas

két ember számára. Méretek (SzéxHo): 145x200 cm
(virágmintás) vagy 90x200 cm (csíkos mintás)

alkalmas egy személy számára.

csíkos minta

A függőágy kellemes textil anyagból készül.Rögzítése: két fához vagy speciális tartó szerkezetre.
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HAVANA

szín:
kék, fotel mérete

(SzéxMéxMa): 130x100x100 cm.

LANTA
hálós anyag. Szín

kivitel: fehér, méret
fotel (SzéxHo): 100x120 cm.

Csak a készlet erejéig.
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AMADO
modern függő szék. A csomag tartalmazza:

4 tartó kötél van rögzítve a fém
szerkezethez. Mérete (SzéxMa): 80x118 cm.

Színkivitel: fehér.
Raktáron 2019.07.29.-től.
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LINDO
szín: fehér

+színes mix. Méret
fotel (SzéxMa): 150x100 cm.
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NIKOLO TOLO BEN

Függőfotel, minőségi
 100% pamutból készül. A csomag része egy PVC-ből készült

felfújható párna. 

szín: sárga+narancs. Méret 
fotel (SzéxMa): 70x150 cm.
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színkivitel:
kék+sárga. Méret 

fotel (SzéxMéxMa): 60x45x115 cm.
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14 800 Ft

17 400 Ft18 900 Ft

11 400 Ft

17 900 Ft
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OTAN typ 1

28 400 Ft
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anyag: 65% pamut + 35%
poliészter. Alkalmas

egy személy számára. Színek:
türkiz / zöld, méretek
(SzéxHo): 80x200 cm.

EVANA5 900 Ft 
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9 500 Ft

8 300 Ft

10 200 Ft
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VINTO NEW
Szín: fehér.méret 

(SzéxMéxMa):
66x50x110 cm. 

A zsinorok nagy száma,
biztosítja az ideális 

tömegelosztást
a kényelmes ülésért.
Raktáron 2019.07.29

95 700 Ft
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függőfotel két személy számára, 
minőségi anyagból készült: pamut és poliészter 

kombináció (egy általános szövet
vitorlák gyártásakor használnak), alumínium. Színek:

piros, (SzéxMa): 180x150 cm.

KLORIN

divatos lámpák

natúr fa+fehér natúr fa+szürke natúr fa+taupe
Csak a készlet erejéig

fekete fa+fehér fekete fa+szürke

natúr fa+fehér,
(Szé/Mé/Ma): 29x20x56 cm

natúr fa+szürke
(Szé/Mé/Ma): 40x30x145,3 cm

22 800 Ft 13 700 Ft

Minden lámpát villanykörte nélkül szállítjuk és raktárkészletről azonnal elvihetőek.

LILA Typ 6 LILA Typ 8 LILA Typ 9LILA Typ 7 LILA Typ 10 LILA Typ 2

LILA Typ 1

12 500 Ft

21 800 Ft 22 900 Ft24 200 Ft 22 900 Ft

modern állólámpa, háromlábú fa állvánnyal, 100% pamut 
lámpaernyővel, méret (Szé/Mé/Ma): 29x20x56 cm, anyaga:
fa + textil, színkombinációk: natúr fa+fehér, natúr fa+szürke.

LILA asztali 
lámpa

modern állólámpa, háromlábú fa állvánnyal, 100% pamut lámpaernyővel, méret Szé/Mé/Ma: 40x30x145,3 cm, 
anyag: fa + textil, színkombinációk: natur fa +fehér, natur fa + szürke, natur fa + taupe, fekete + fehér, fekete + szürke. LILA állólámpa

E27 típusú izzó (nem tartozék).

virágos minta
Csak a készlet erejéig.te
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7 200 Ft

kerti állvány
függőágyhoz,
fekete acél.
Alkalmas függőágy rögzítésére
egy vagy két ember számára.
Méretek (SzéxMéxMa):
300x120x110 cm.

OTAN typ 2
praktikus acélból készült 

állvány függőfotelhez
Méret SzéxMéxMa: 95x95x195 cm.

Raktáron 2019.07.29.-től.

21 800 Ft

Függő hintaszékek kényelmes textilből
Anyag: 65% pamut + 35% poliészter. A zsinórok nagy száma

biztosítja az ideális tömegelosztást a kényelmes ülésért.

Függő hintaszékek kiváló minőségű 100% pamut anyagból.

PLATO
szín: fehér.

Fotel mérete (SzéxMa): 80x120 cm.
A zsinorok nagy száma,

biztosítja az ideális tömegelosztást
a kényelmes ülésért. 

11 400 Ft

4 600 Ft



JADE Typ 2
asztali lámpa,

szürke szín,
anyag: fa + textil,

25x25x53

JADE Typ 3
asztali lámpa,

fekete szín,
anyag: fa + textil,

25x25x48. Csak a készlet erejéig.

7 600 Ft

JADE Typ 4
asztali lámpa,

fekete szín,
anyag: fém + textil,

24x24x55. Csak a készlet erejéig.

7 900 Ft

JADE Typ 5
asztali lámpa,

fehér szín,
anyag: fém + textil

20x20x39,5 cm. Csak a készlet erejéig.

5 900 Ft

JADE Typ 7
asztali lámpa,

fekete szín,
anyag: textil + króm + üveg

24x24x49 cm.

7 900 Ft

JADE Typ 8
asztali lámpa,

fekete szín,
anyag: textil+króm,

24x24x49 cm.

modern lámpák letisztult vonalakkal, a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben. E27 típusú izzó (nem tartozék).JADE
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QENNY Typ 14

fehér

QENNY Typ 15

fekete

12 500 Ft

asztali lámpa, anyag:
  fém + textil, szín

Kivitel: fehér
vagy fekete.

Méretek (SzéxMéxMa):
25x25x60,5 cm.

QENNY Typ 16

fehér

QENNY Typ 17

fekete

állólámpa, anyag: fém + textil, szín:
fehér vagy fekete. Méretek (SzéxMéxMa):

36x36x148,5 cm.QENNY Typ 18

barna mintás

QENNY Typ 19

fehér fekete

6 300 Ft 
anyag: beton + fém + textil
Színek: világos szürke + rózsaszín 
arany + barna minta, világos 
szürke + nikkel + fehér,
világosszürke-fekete-sárgaréz.
Méretek (SzéxMéxMa): 
18x18x37,1 cm.
 

állólámpa, anyag: króm + textil, szín
kivitel: fehér vagy szürkésbarna

taupe. Méretek (SzéxMéxMa): 15x15x118,5 cm.  

14 900 Ft

QENNY Typ 21

fehér

QENNY Typ 22

szürkésbarna taupe

divatos lámpák Minden lámpát villanykörte nélkül szállítjuk és raktárkészletről azonnal elvihetőek.

QENNY

elegáns és színes asztali és álló
lámpák, méretek sorrendje 

(SzéxMéxMa) cm-ben. lámpák
izzó nélkül jönnek.

Izzó típus
E14 ( typ 1,2,3,4,5,12,13,18,19,20)

vagy E27
( typ 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22)

QENNY Typ 1

fehér

QENNY Typ 2

szürke

QENNY Typ 3

szürkésbarna taupe

két színkombináció: fehér+
szürke és kávészín+szürke,
anyag: kerámia + textil, 
méret (Szé/Mé/Ma):
18,5x18,5x37 cm.

QENNY Typ 4

kávé+szürke

QENNY Typ 5

fehér+szürke

QENNY Typ 8

virág minta

QENNY Typ 7QENNY Typ 6

madár mintalevél minta

három szín: fehér, fekete és szürke, anyag: kerámia + textil,
a lámpa méret (Szé/Mé/Ma): 36,5x18x42 cm. Fekete változat a készlet erejéig.

QENNY Typ 9

fehér

QENNY Typ 10

fekete

QENNY Typ 11

szürke

két színváltozat: fehér és 
zöld, anyag: kerámia + 
textil, méret (Szé/Mé/Ma)
14x14x24 cm.

QENNY Typ 13QENNY Typ 12

zöldfehér

5 600 Ft 3 300 Ft

8 700 Ft

4 400 Ft

három színkombináció: levélmintás, madármintás és virágmintás változat.
anyag: fa + textil, a lámpa méret (Szé/Mé/Ma): 19,5x19,5x38,5 cm.

5 800 Ft

színválaszték: fehér,
szürkésbarna, taupe,
anyag: kerámia + textil,
a lámpaernyő mérete 
(Szé/Ma): 16x15 cm, a 
talpazat magassága 32 cm.

7 600 Ft

QENNY Typ 20

19 900 Ft

újdonság

7 500 Ft



24 400 Ft

divatos lámpák Minden lámpát izzó nélkül szállítunk, raktárkészletről azonnal elvihető

31 400 Ft 36 500 Ft 36 900 Ft

CINDA Typ 8
állólámpa, anyag: vas + nikkel,

nikkel színű,
Szé/Mé/Ma:

84x28x156 cm
A raktárkészlet erejéig tart

CINDA Typ 15
állólámpa, anyag: rozsdamentes

acél + márvány + fém,
színváltozat:

nikkel + fekete márvány,
Szé/Mé/Ma:

90x30x166 cm
90 cm szélességig állítható

21 400 Ft

CINDA Typ 16
állólámpa, anyag: rozsdamentes

acél + márvány + fém,
színváltozat:

nikkel + fekete márvány,
Szé/Mé/Ma:

170x38x200 cm
170 cm szélességig állítható

39 600 Ft 41 300 Ft

CINDA Typ 18
állólámpa, anyag: rozsdamentes

acél + márvány + fém,
színváltozat:

nikkel + fekete márvány,
Szé/Mé/Ma:

160x40x216 cm
160 cm szélességig állítható.
A készlet erejéig rendelhető

CINDA Typ 17
állólámpa, anyag: rozsdamentes

acél + márvány + fém,
színváltozat:

nikkel + fekete márvány,
Szé/Mé/Ma:

220x45x230 cm
220 cm szélességig állítható.

A készlet erejéig.

CINDA Typ 12
állólámpa, anyag: fém +

textil, szín: fekete
Szé/Mé/Ma:

30x30x135 cm.
Raktárkészletről

elérhető 2019.09.30-tól.

CINDA Typ 13
állólámpa, anyag: fém +

akril, szín: ezüst
Szé/Mé/Ma:

46x46x165 cm.
Raktárkészletről

elérhető 2019.09.30-tól.

CINDA Typ 26
állólámpa,anyag: fém+fa,

fekete színben, 40x70x150 cm

50 900 Ft

CINDA Typ 27
állólámpa,anyag:

fém+fa,
fekete színben,
65x55x145 cm.

A készlet erejéig.

46 400 Ft

CINDA
Typ 14

asztali lámpa, anyag: 
fém + akril, szín:

ezüst, Szé/Mé/Ma:
25x25x39 cm

CINDA Typ 1
állólámpa,

anyag: fém+márvány,
nikkel színben

120x35x230 cm

CINDA Typ 2
állólámpa, anyag: fém

fekete színben
35x35x125 cm.
Készlet erejéig.

CINDA Typ 3
állólámpa, anyag: fém fekete színben+

bronz, Ma/Szé: 170x25 cm,
talapzat: 25x25x3 cm

a lámpaernyő átmérője: 18,5 cm.
Csak a készlet erejéig

CINDA Typ 4
állólámpa, anyag: fém+fa fekete 

színben,Ma/Szé: 163x30 cm, 
talapzat: 20x30x3,

a lámpaernyő átmérője: 
18,5 cm.

Csak a készlet erejéig

CINDA Typ 5
lábú állólámpa, anyag: fém
fekete színben 62x162 cm,

a lámpaernyő átmérője: 
26 cm.

Csak a készlet erejéig

CINDA Typ 6
3 lábú állólámpa, anyag: 

fém + szövet
fekete + minta, Ma/Szé: 

155x53 cm,
a lámpaernyő átmérője: 

50 cm.
Csak a készlet erejéig

CINDA Typ 7
állólámpa, anyag: fém+textil

nikkel színben + fehér,
50x38x140 cm.

Csak a készlet erejéig.

38 400 Ft 30 900 Ft 36 700 Ft

22 800 Ft 20 900 Ft 36 500 Ft

20 400 Ft

37 400 Ft

241LÁMPÁK

JADE Typ 1
állólámpa,fehér színben,

anyag: fém,
22x44x140

9 600 Ft

JADE Typ 6
állólámpa,

szín: fekete-arany szín,
anyag: fém, 

55x40x160 cm

35 300 Ft

JADE Typ 9
állólámpa,
szürke szín,
anyag: fém,

30x30x139 cm

15 500 Ft

JADE Typ 10
állólámpa állvánnyal,

fekete szín,
anyag: textil + fa,

39,5x39,5x135 cm

18 900 Ft

JADE Typ 11
állólámpa állvánnyal,

szürke szín,
anyag: textil + fa,

66x56x143 cm

22 900 Ft

modern lámpák letisztult vonalakkal, a méretek Szé/Mé/Ma sorrendben vannak, cm-ben. Izzó E27 (nem tartozék.).JADE

CINDA
állólámpa, méretek ebben a sorrendben vannak Szé/Mé/Ma, izzó nélkül szállítva. 

E27 típusú izzó.



TYP 1
méret (SzéxHo): 50x80 cm

fekete szín

TYP 2
méret (SzéxHo): 54x64 cm

fehér szín

TYP 6
méret(SzéxHo): 60x90 cm

patinás ezüst szín

TYP 7
méret (SzéxHo): 64x94 cm

ezüst szín

16 900 Ft

TYP 9
méret(SzéxHo): 78x108 cm

fehér szín

MALKIA  typ 6

elegáns tükrök különböző színű fa kerettel, raktárkészletről azonnal elvihetők.MALKIA TÜKRÖK 

8 700 Ft

TYP 3

méret(SzéxHo): 38x128 cm
ezüst szín

TYP 4

méret(SzéxHo): 29x145 cm
barna szín

10 600 Ft

TYP 5

méret (SzéxHo): 38x128 cm
ezüst szín

9 400 Ft

TYP 8

méret(SzéxHo): 40x150 cm
fehér szín

18 300 Ft

MALKIA  typ 7 MALKIA  typ 10

tükrök fából
készült díszkeretekkel

TYP 10
méret (SzéxHo): 81x111 cm, arany szín.

Csak a készlet erejéig.

24 900 Ft

11 800 Ft

TYP 12

méret (SzéxHo): 36x126 cm
tejszínes

TYP 11
méret(SzéxHo): 66x96 cm

ezüst szín

8 900 Ft

TYP 13
méret (SzéxHo): 62x72 cm

fehér szín

9 400 Ft

újdonság újdonság

242 TÜKRÖK

9 900 Ft 13 300 Ft8 700 Ft 9 500 Ft

TYP 14
méret (SzéxHo): 62x82 cm

bézses arany szín

11 200 Ft

TYP 15
méret (SzéxHo): 62x82 cm

arany szín

11 600 Ft



TYP 4
méret (SzéxHo): 60x90 cm, 

 Csak a készlet erejéig..
fekete szín.

15 900 Ft

TYP 8
méret (SzéxHo): 60x90 cm, fehér/fekete

 szín. Csak a készlet erejéig..

TYP 10

TYP 9
méret (SzéxHo): 60x90 cm, ezüst/fekete 

 Csak a készlet erejéig..

méret(SzéxHo): 60x80 cm.
Csak a készlet erejéig.

TYP 11
méret(SzéxHo): 40x90 cm.

Csak a készlet erejéig.

TYP 1
méret (SzéxHo): 75x105 cm, ezüst szín.

Csak a készlet erejéig.

30 800 Ft

TYP 3
méret (SzéxHo): 60x90 cm, ezüst szín

Csak a készlet erejéig.

22 400 Ft

16 400 Ft
18 500 Ft

24 200 Ft

243TÜKRÖK

TYP 12
méret(SzéxHo): 60x60 cm

Csak a készlet erejéig.

9 300 Ft

TYP 13

méret(SzéxHo): 60x60 cm, matt szín.
Csak a készlet erejéig.

TYP 14

méret (SzéxHo): 60x60 cm, fekete/ezüst
szín. Csak a készlet erejéig.

11 600 Ft

13 600 Ft

tölgy

16 500 Ft

cseresznye

dióZRKADLO-TÜKÖRZRKADLO-TÜKÖR SASKIA

28 800 Ft

fényesfényes

AIDA NEW

18 600 Ft

tölgy cappuccino

tükör, anyaga: MDF, 
kivitel: fehér fényes 

(SzéxHo): 48x154 cm. 

praktikus álló tükör, anyaga: masszív fa 
színkivitel tölgy vagy cappuccino,

(SzéxHo):  38x149,5 cm.
álló tükör - masszív tömörfa, szín: dió, cseresznye,
vagy tölgy, (SzéxHo): 58x150 cm.

ANGELA
tükör, anyaga: fém – ezüst szín,
(SzéxMéxMa): 38x40x141 cm.

Csak a készlet erejéig.

13 200 Ft

tükrök díszkerettelegyszerű, elegáns tükrök fém kerettel, különböző kivitelekben, raktárkészletről azonnal elvihetők.ELISON TÜKRÖK 

illusztrált kép typ 12 illusztrált kép typ 9 illusztrált kép typ 8 illusztrált kép typ 4

8 900 Ft



WILLY
fogas, anyaga: fém

-ezüst + fa
-bükk, (SzéxMéxMa):

49x51x178 cm 

SIMON
fogas, fém-ezüst +

bükkfa, átmérő: 45 cm,
magasság: 174 cm.

 

Érvényes 2019.07.18.-tól az új katalógus megjelenéséig.

7 900 Ft10 200 Ft

fogas, fém-ezüst + 
narancssárga, bükkfa, 

márvány-fekete,átmérő: 38 cm, 
magasság: 180 cm.

ALAN
fogas, ezüst fém + bükkfa

(műanyag) átmérő: 35 cm,
magasság: 178 cm.

Készlet erejéig.

JIMY
fogas, anyag: fém

ezüst + fa-
bükk + márvány, alap:

38 cm, magassága: 180 cm,
Csak a készlet erejéig.

HUBERT
fogas, króm + bükkfa vagy
égerfa, magasság: 192 cm,

lap vastagsága 6, 7 cm.

ELO
szobainas,

  króm + MDF fólia
Bükk (SzéxMéxMa): 

46x30x110 cm

IVAN
fogas - szolga,

fém-króm + fa-bükk
(SzéxMéxMa):
48x28x111 cm

OLDO
esernyő állvány

fém-króm + üveg-fekete
  átmérő: 26 cm

magasság: 60 cm

LUKE
szobainas,

fém-ezüst + fa-
bükk + márvány-fekete

átmérő: 30 cm
magasság: 118 cm

FRANK
szobainas

fém-ezüst + MDF
bükk fólia,

(SzéxMéxMa): 50x46x119 cm

 

* Az árak tartalmazzák az ÁFA-t,a termékek dekoráció nélkül és a raktárkészlet erejéig érvényesek. Ha az áru nincs a raktáron lehetőség van rendelésre.

Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kárpitozott bútorok méreteinél lehet tolerancia +/- 5 cm. Ez a tolerancia nem ok az áru hiányosság bejelentésére.
Színárnyalatok a leírásba tájékoztatók, lehet nem lesz azonos az eredetivel. A szórólap érvényes az új megjelenéséig.

Szállítás 7-14 munkanapon belül.

SUNIL
szobainas,

Kivitel: króm + fa
natúr, (SzéxMéxMa):

46x28x110 cm

11 600 Ft

12 200 Ft 12 200 Ft

8 500 Ft 6 600 Ft

10 500 Ft

13 500 Ft

Értékesítő üzlet neve, címe:

VASIL
fogas, anyaga: fém+fa

kivitel: fényes
fekete/természetes fa,

átmérő: 30 cm
magasság: 198 cm 

ZORO NEW
fogas

kivitel:
króm/dió,

átmérő: 30,5 cm
magasság: 182 cm

13 600 Ft11 400 Ft

10 700 Ft

ELIAS
szobainas, anyag:

fém + fa Szín: Króm 
+ Fehér, (SzéxMéxMa): 

40x30x107cm

18 200 Ft

7 700 Ft

OTMAR
szobainas, anyag: fém,

Kivitel: Szürke, 
(SzéxMéxMa):
46x30x108cm

HORST
fogas, változat:
fa - természetes
+ fém – fehér,
átmérő: 30 cm

magasság: 180 cm

12 800 Ft

JAKOB
design fogas, anyaga:

hajlított bükkfa,
kivitel: natúr fa,

méret: (SzéxMéxMa): 
60x60x178 cm. 

15 600 Ft

11 500 Ft

égerfa

fogas, változat: fém 
- fehér vagy fekete,

Szé/Mé/Ma: 43x43x184cm.

BELVIN
fogas, anyag: fém-
fekete + márvány

alap, átmérő: 37 cm
  magasság: 175 cm.

Raktáron 2019.08.15.-től.

 

7 200 Ft
újdonság

LORIK
fogas, anyaga: fém-

fekete
átmérő: 29 cm,

 magasság: 172 cm.
Raktáron 2019.08.15.

 

4 800 Ft

újdonság

SADIK
fogas, anyag:

fém, fekete-fehér + műanyag
alap, átmérő: 33 cm,
magasság: 175 cm.

Raktáron 2019.08.15.-től.

fekete

8 800 Ft

ELOS
fogas, tervezés:

fehér fém + márvány
alap, átmérő:

37 cm, magassága: 175 cm.
Raktáron 2019.08.15.-től. 

újdonság

JIMY NEW
fogas, változat: fém fehér,

fekete vagy barna + márvány
alap, átmérő: 37 cm, magasság: 175 cm.

Raktáron 2019.08.15.-től.

8 900 Ft

újdonság

ALAN NEW
fogas,változat: fekete vagy

fehér fém + márvány
  alap, átmérő: 37 cm
magasság: 175 cm.

Raktáron 2019.08.15.-től.

8 800 Ft
újdonság

FLOVER
fogas, fehér vagy rózsaszín 

fém + müanyag alap, 
átmérő: 30,5 cm, magasság: 

171 cm. Raktáron 
2019.08.15.-től. 

9 500 Ft
újdonság

GANIX

fekete fehér fehér

8 700 Ft

újdonság

fekete fehér

11 900 Ft

7 800 Ft

CHARLES

DEONEVERT
 szobainas, anyaga: fém kivitel:

fekete vagy fehér mérete:
(SzéxMéxMa), 43x37x108 cm

szobainas, anyaga: fém kivitel:
fekete vagy fehér mérete:

(SzéxMéxMa): 46x40x113 cm

fekete fehér feketefehér

5 900 Ft4 900 Ft
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