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Ceny
Numer artykuł zdjęcie opis B C D E F G H I

 

Kombinacje

1 zobacz opis

WA2L 3LKVW FAR = Sofa 3-osobowa z lewym
podłokietnikiem, z elektrycznym relaksem funkcji
WallAway z dwoma silnikami (z regulacją siedzenia i
zagłówka) z lewej strony i półką funkcjonalną z
wbudowanym gniazdem z prawej strony; 1,5KOGSFRKV =
element kombinowany/otomana duża, prosta, prawy, z
regulowanym zagłówkiem, z szufladą i pojemnikiem w
hockerze ;

2 zobacz opis

WA2L 3LKVW FAR = Sofa 3-osobowa z lewym
podłokietnikiem, z elektrycznym relaksem funkcji
WallAway z dwoma silnikami (z regulacją siedzenia i
zagłówka) z lewej strony i półką funkcjonalną z
wbudowanym gniazdem z prawej strony; PELRRKV=
ellement narożny trapezowy lewy (z patentem), z regulacją
zagłówka i odchylanym oparciem; 2,5APERKV = Sofa
2,5-osobowa z regulacją zagłówka i trapezową funkcją
spania, prawy podłokietnik XXL-Hof = hocker XXL z
pojemnikiem

3 zobacz opis

WA1L 3LKV WA1R = Sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka,
lewy podłokietnik, elektryczny relaks funkcji WallAway po
obu stronach; 1,5KOGSFRKV = element
kombinowany/otomana duża, prosta, prawa, z regulacją
zagłówka, szufladą i pojemnikie w hockerze;

4 zobacz opis

WA2L 3KVW WA2R = Sofa 3-osobiowa z regulacją
zagłówka, elektrycznym relaksemj funkcji WallAway z
dwoma silnikami (z regulacją siedzenia i zagłówka) po obu
stronach; 2,5KV = Sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówka
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Sofa / kanapa

5 3 218 104

Sofa 3-osobowa, możliwość
zmotoryzowanego elementu
wysuwanego VZMO za dopłatą,
mocne wykonanie standardowe

5.1 3W 218 104

Sofa 3-siedzeniowa;
za dopłatą możliwa
funkcja WA
* – dwuczęściowy podział
zapewnia warianty funkcjonalne

6 2,5 192 104

Sofa 2,5-siedzeniowa, możliwość
zmotoryzowanego elementu
wysuwanego VZMO
za dopłatą,
mocne wykonanie standardowe

6.1 2,5W 192 104

Sofa 2,5-siedzeniowa;
za dopłatą możliwa
funkcja WA
* – dwuczęściowy podział
zapewnia warianty funkcjonalne

7 2 166 104
Sofa 2-siedzeniowa,
całkowite obicie,
mocne wykonanie standardowe

7.1 2W 166 104

Sofa 2-osobowa, całkowite
obicie; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych

Fotel

9 1 106 104
Fotel, całkowite obicie (różne
wymiary podłokietników)

Element końcowy

16 3L 17 3R 189 104

Sofa 3-siedzeniowa, lewa lub
prawy podłokietnik;
mocne wykonanie standardowe,
możliwość funkcji FA lub
zamortyzowanego elementu
wysuwanego VZMO za dopłatą

16.1 3LW 17.1 3RW 189 104

Sofa 3-siedzeniowa, prawy lub
lewy podłokietnik; za dopłatą
możliwa funkcja WA i FA * –
dwuczęściowy podział zapewnia
warianty funkcjonalne
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18 2,5L 19 2,5R 163 104

Sofa 2,5-siedzeniowa, lewa lub
prawy podłokietnik;
mocne wykonanie standardowe,
możliwość funkcji FA lub
zamortyzowanego elementu
wysuwanego VZMO za dopłatą

18.1 2,5LW 19.1 2,5RW 163 104

Sofa 2,5-siedzeniowa, prawy lub
lewy podłokietnik; za dopłatą
możliwa funkcja WA i FA * –
dwuczęściowy podział zapewnia
warianty funkcjonalne

20 2L 21 2R 137 104

Sofa 2-siedzeniowa, lewa lub
prawy podłokietnik, całkowite
oparcie, możliwość funkcji FA za
dopłatą

20.1 2LW 21.1 2RW 137 104

Sofa 2-osobowa, lewy lub prawy
podłokietnik (2-częściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych)-za dopłatą
możliwa funkcja WA lub FA

22 2SL 23 2SR 137 104
Sofa 2-siedzeniowa z szufladą,
lewy lub prawy podłokietnik,
całkowite obicie

24 1,5L 25 1,5R 111 104

Sofa 1,5-siedzeniowa, lewy lub
prawy podłokietnik, całkowite
obicie, mocne wykonanie
standardowe

24.1 1,5LW 25.1 1,5RW 109 104

Sofa 1,5-siedzeniowa, prawy lub
lewy podłokietnik, całkowite
obicie; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – zapewnia
warianty funkcjonalne

27.1 1L 27.2 1R 85 104

Sofa 1-osobowa,z lewym lub
prawym podłokietnikiem,
całkowite obicie;
mocne wykonanie standardowe

27.3 1LW 27.4 1RW 83 104

Sofa 1-osobowa, prawy lub lewy
podłokietnik, całkowite obicie; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
dla wariantów funkcjonalnych
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28 AhoL2 29 2AhoR 169 104
Sofa 2-osobowa z
hockerem/przystawką z lewej lub
prawej strony, całkowite obicie

30 AhoL2S 31 2SAhoR 169 104
Sofa 2-siedzeniowa z szufladą i
lewym lub prawym dołaczonym
hockerem, całkowite obicie

32 AhoFL2 33 2AhoFR 169 104

Sofa 2-siedzeniowa z
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

34 AhoFL2S 35 2SAhoFR 169 104

Sofa 2-siedzeniowa z szufladą i
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

36 AhoL1,5 37 1,5AhoR 143 104
Sofa 1,5-siedzeniowa z lewym
lub prawym dołaczonym
hockerem, całkowite obicie

40 AhoFL1,5 41 1,5AhoFR 143 104

Sofa 1,5-siedzeniowa z
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

42 AhoFL1,5S 43 1,5SAhoFR 143 104

Sofa 1,5-siedzeniowa z szufladą i
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

43.01 AhoL1 43.02 1AhoR 117 104

Sofa 1-siedzeniowa z lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

43.05 AhoFL1 43.06 1AhoFR 117 104

Sofa 1-siedzeniowa z
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie
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43.07 AhoFL1S 43.08 1SAhoFR 117 104

Sofa 1-siedzeniowa z szufladą i
podnoszonym lewym lub
prawym
podnóżkiem-przystawką,
całkowite obicie

43.1 AhoL 43.2 AhoR 61
46

ODER
49

104

Hocker/przystawka, lewy lub
prawy, nie ustawiany
bezpośrednio na rogach, nie
osobno, możliwy tylko w
połączeniu z elementami z
funkcją WA

44 CanGL 45 CanGR 102 169

Kanapa, prosta, lewy lub prawy
podłokietnik, całkowite obicie –
możliwa tylko w połączeniu z
elementami bez funkcji spania i
elementami z funkcją WA lub
VZMO –

46 CanGFL 47 CanGFR 102 169

Kanapa, prosta, z podnoszoną
skrzynią na pościel, lewym lub
prawym podłokietnikiem,
całkowite obicie – możliwa tylko
w połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją WA lub VZMO–

48 CanGMoL 49 CanGMoR 102 169 -
205

Kanapa prosta ze
zmotoryzowaną regulacją do
pozycji odchylonej (obsługa za
przycisk), lewy lub prawy
podłokietnik, całkowite obicie -
możliwe tylko w połączeniu z
elementami BEZ funkcji łóżka i
elementów Z WA-Fkt. lub VZMO -

50 CanL 51 CanR 97 169

Leżanka, lewy lub prawy
podłokietnik - możliwa tylko w
połączeniu z elementami Z
funkcją spania i elementami BEZ
funkcji WA lub VZMO

52 CanFL 53 CanFR 97 169

Leżanka,
lewy lub prawy podłokietnik,
całkowite obicie – możliwa tylko
w połączeniu z elementami Z
funkcją spania i elementami BEZ
funkcji WA lub VZMO
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54 CanMoL 55 CanMoR 97 169 -
205

Kanapa z silnikiem regulowana
do pozycji odchylonej (Obsługa
za pomocą przycisk), lewy lub
prawy podłokietnik, całkowite
obicie; - możliwa tylko w
połączeniu z elementami Z
funkcją spania i elementami BEZ
funkcji WA lub VZMO -

56 1,5KOGL 57 1,5KOGR 109 245

Element kombinowany prosty z
hockerem/przystawką z lewej lub
prawej strony, całkowite obicie;
– możliwy tylko w połączeniu z
elementami BEZ funkcją spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO –

58 1,5KOGSL 59 1,5KOGSR 109 245

Element kombinowany prosty z
szufladą i hockerem/przystawką
z lewej lub prawej strony;
– możliwy tylko w połączeniu z
elementami BEZ funkcją spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO –

60 1,5KOGFL 61 1,5KOGFR 109 245

Element kombinowany prosty z
hockerem/przystawką z lewej lub
prawej strony z pojemnikiem,
całkowite obicie;
– możliwy tylko w połączeniu z
elementami BEZ funkcją spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO –

62 1,5KOGSFL 63 1,5KOGSFR 109 245

element kombinowany/otomana
prosta z szufladą i pojemnikiem
w lewym lub prawym hockerze,
całkowite obicie; możliwa tylko
w połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją WA lub VZMO
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64 1,5KOL 65 1,5KOR 104 245

element kombi 1,5-siedziskowy z
lewym lub prawym dołączonym
pufem - możliwy do połączenia z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO

66 1,5KOSL 67 1,5KOSR 104 245

element kombinowany/otomana
z szufladą, lewa lub prawa;
możliwa tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO

68 1,5KOFL 69 1,5KOFR 104 245

Element kombinowany z
hockerem/przystawką z lewej lub
prawej strony z pojemnikiem,
całkowite obicie;
– możliwy tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO –

70 1,5KOSFL 71 1,5KOSFR 104 245

Element kombinowanyz szufladą
i hockerem/przystawką z lewej
lub prawej strony z pojemnikiem,
całkowite obicie;
– możliwy tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO–

71.10 1KOGL 71.11 1KOGR 109 205

element kombinowany/otomana
duży lewy lub prawy, całkowite
obicie, w połączeniu tylko z
elementami BEZ funkcji spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO
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71.12 1KOGLRR 71.13 1KOGRRR 109 205

element kombinowany/otomana
duży lewy lub prawy z
odchylanym oparciem, całkowite
obicie , w połączeniu tylko z
elementami BEZ funkcji spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO

71.14 1KOGFL 71.15 1KOGFR 109 205

element kombinowany/otomana
duży lewy lub prawy, w
połączeniu tylko z elementami
BEZ funkcji spania i elementami
Z funkcji WA lub VZMO

71.16 1KOGFLRR 71.17 1KOGFRRR 109 205

element kombinowany/otomana
duży lewy lub prawy z
pojemnikiem w hockerze i
odchylanym oparciem, całkowite
obicie , w połączeniu tylko z
elementami BEZ funkcji spania i
elementami Z funkcji WA lub
VZMO

71.18 1KOL 71.19 1KOR 104 205

Element
kombinowany/otomana, lewa
lub prawa, całkowite obicie,
możliwy tylko do połączenia z
elementami z funkcją spania, ale
bez elementów z WA lub VZMO

71.20 1KOLRR 71.21 1KORRR 104 205

Element kombinowany/otomana
z odchylanym oparciem, lewa
lub prawa, całkowite obicie,
możliwy tylko do połączenia z
elementami z funkcją spania, ale
bez elementów z WA lub VZMO

71.22 1KOFL 71.23 1KOFR 104 205

Element kombinowany/otomana
z pojemnikiem w hockerze,
prawa lub lewa, całkowite obicie;
możliwy tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO
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71.24 1KOFLRR 71.25 1KOFRRR 104 205

element
kombinowany/otomana- lewy
lub prawy z pojemnikiem w
hockerze i odchylanym
oparciem, całkowite obicie -
możliwy do połączenia z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA lub
VZMO

Element środkowy

72 3EL 160 104

Sofa 3-siedzeniowa, element
pośredni,
bez podłokietnika,
możliwość funkcji FA za
dopłatą,
mocne wykonanie standardowe

72.1 3ELW 160 104

Sofa 3-osobowa, element
wewnętrzny, bez podłokietnika;
za dopłatą możliwa funkcja WA *
lub FA– dwuczęściowy podział
zapewnia warianty funkcjonalne

73 2,5EL 134 104

Sofa 2,5-siedzeniowa, element
pośredni,
bez podłokietnika,
możliwość funkcji FA za
dopłatą,
mocne wykonanie standardowe

73.1 2,5ELW 134 104

Sofa 2,5-osobowa, element
wewnętrzny, bez podłokietnika;
za dopłatą możliwa funkcja WA
*lub FA – dwuczęściowy podział
zapewnia warianty funkcjonalne

74 2EL 108 104

Sofa 2-siedzeniowa, element
pośredni,
bez podłokietnika, całkowite
obicie,
możliwość funkcji FA za
dopłatą,
mocne wykonanie standardowe

74.1 2ELW 108 104

Sofa 2-osobowa, element
wewnętrzny, bez podłokietnika,
całkowite obicie (2-częściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych)- za dopłatą
możliwa funkcja WA lub FA

75 2SEL 108 104
Sofa 2-osobowa wewnętrzna z
szufladą (bez podłokietnika)
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76 1,5EL 82 104

Sofa 1,5-siedzeniowa, element
pośredni,
bez podłokietnika, całkowite
obicie,
mocne wykonanie standardowe

76.1 1,5ELW 80 104

Sofa 1,5-siedzeniowa, element
pośredni, bez podłokietnika,
całkowite obicie; za dopłatą
możliwa funkcja WA (zapewnia
warianty funkcjonalne)

77.1 1EL 56 104

Sofa 1-siedzeniowa, element
pośredni,
bez podłokietnika, całkowite
obicie,
mocne wykonanie standardowe

77.2 1ELW 54 104

Sofa 1-osobowa, element
wewnętrzny, bez podłokietnika;
za dopłatą możliwa funkcja WA *
– dwuczęściowy podział
zapewnia warianty funkcjonalne

Róg

78 SE 104 104

element narożny, – tylko w
połączeniu z elementami Z
możliwością funkcji spania,
jednakże NIE w połączeniu z
elementami Z możliwością
funkcji WA

79 SEG 108 108

Duży element narożny, całkowite
obicie – tylko w połączeniu z
elementami bez funkcji spania
lub z VZMO

80 SEL 81 SER
104

ODER
108

104
ODER
108

Narożnik lewy i prawy, tylko w
połączeniu z funkcją spania ze
zmotoryzowanym elementem
wysuwanym WA lub VZMO lub
bez funkcji spania ze
zmotoryzowanym elementem
wysuwanym WA lub VZMO - SEL
= element WA lub VZMO lewy /
element łóżka prawy, - SER =
element łóżka lewy / element WA
lub VZMO prawy

82 RE 117 117

element narożny zaokrąglony,
(2-częściowy podział), całkowite
obicie – możliwy tylko w
połączeniu z elementami bez
funkcji spania
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82.1 RERR 117 117

narożnik zaokrąglony z
odchylanym oparciem po obu
stronach (z dala od ściany),
całkowite obicie, możliwa tylko
w połączeniu z elementami
dołączanymi bez funkcji spania

83 PEL 84 PER 117 117

element narożny trapez, lewy lub
prava (2-częściowy), całkowite
obicie, możliwy tylko w
połączeniu z trapezową funkcją
spania

84.1 PELRR 84.2 PERRR 117 117

Sofa trapez, lewa lub prawa, z
odchylanym oparciem po obu
stronach (z dala od ściany),
możliwa tylko w połączeniu z
trapezową funkcją spania

Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap

85 3AL 86 3AR 189 104

Sofa 3-siedzeniowa
z funkcją spania,
lewy lub prawy podłokietnik,
możliwa tylko w połączeniu z
narożnikiem, kanapą lub
łącznikiem
funkcja FA możliwa za dopłatą

pow.do leżenia: 206 x 125 cm

87 3AEL 160 104

Sofa 3-siedzeniowa z funkcją
spania, bez podłokietnika,
całkowite obicie powierzchni
leżenia, możliwa tylko w
połączeniu z narożnikiem lub
kanapą, możliwość funkcji FA za
dopłatą

pow.do leżenia: 152 x 125 cm

88 2,5AL 89 2,5AR 163 104

Sofa 2,5-siedzeniowa z funkcją
spania, lewy lub prawy
podłokietnik, całkowite obicie
powierzchni leżenia, możliwa
tylko w połączeniu z narożnikiem
lub kanapą, możliwość funkcji FA
za dopłatą

pow.do leżenia: 180 x 125 cm
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90 2,5AEL 134 104

Sofa 2,5-siedzeniowa z funkcją
spania, bez podłokietnika,
całkowite obicie powierzchni
leżenia, możliwa tylko w
połączeniu z narożnikiem lub
kanapą, możliwość funkcji FA za
dopłatą

pow.do leżenia: 126 x 125 cm

91 2AEL 108 104

Sofa 2-siedzeniowa z funkcją
spania, bez podłokietnika,
całkowite obicie powierzchni
leżenia, możliwa tylko w
połączeniu z narożnikiem lub
kanapą, możliwość funkcji FA za
dopłatą

pow.do leżenia: 100 x 125 cm

92 3APEL 93 3APER 189 104

Sofa 3-siedzeniowa
z trapezową funkcją spania,
lewy lub prawy podłokietnik,
możliwa tylko w połączeniu z
sofą trapez
możliwość funkcji FA za dopłatą

pow.do leżenia: 220 x 125 cm

94 3APELEL 95 3APEREL 160 104

Sofa 3-siedzeniowa
z trapezową funkcją spania
po lewej lub prawej stronie
bez podłokietnika,
możliwa tylko w połączeniu z
sofą trapez
możliwość funkcji FA za dopłatą

pow.do leżenia: 166 x 125 cm

96 2,5APEL 97 2,5APER 163 104

Sofa 2,5-siedzeniowa z
trapezową funkcją spania,
lewy lub prawy podłokietnik,
dostępny tylko w połączeniu z
elementem narożnym
trapezowym po stronie;
Funkcja FA możliwa za
dodatkową opłatą

pow.do leżenia: 194 x 125 cm
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98 2,5APELEL 99 2,5APEREL 134 104

Sofa 2,5-siedzeniowa z
trapezową funkcją spania,
bez podłokietnika,
dostępny tylko w połączeniu z
elementem narożnym
trapezowym po stronie;
Funkcja FA możliwa za
dodatkową opłatą

pow.do leżenia: 140 x 125 cm

102 2APELEL 103 2APEREL 108 104

Sofa 2-siedzeniowa
z trapezową funkcją spania
po lewej lub prawej stronie
bez podłokietnika,
możliwa tylko w połączeniu z
sofą trapez
możliwość funkcji FA za dopłatą

pow.do leżenia: 114 x 125 cm

Stołek barowy

125 Ho 60
46

ODER
49

60
Stołek, mocno wyściełane,
wypełnienie tylko z pianką zimną

126 HoF 60
46

ODER
49

60
Stołek z pojemnikiem,
wypełnienie tylko z pianką zimną

127 XXL Ho 130
46

ODER
49

65
Stołek XXL, mocno wyściełane,
wypełnienie tylko z pianką zimną

128 XXL HoF 130
46

ODER
49

65
Stołek XXL z pojemnikiem,
wypełnienie tylko z pianką zimną

Poduszka

130 poduszka 40x40 40 40 Poduszka

131 poduszka 50x50 50 50 Poduszka

131.1
poduszka

podlokietnikowa 45 50 Poduszka na podłokietnik

Akcesoria / małe części

131.2
Doplata za regulacje

zaglówka

* Dopłata za regulację zagłówka
(w każdym elemencie do
zastosowania w
komplecie)
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133
dopl. za funkcje WA1

WallAway

Dopłata do elektrycznej funkcji
WA WallAway (możliwe modele
oznaczone *- nie łączy się z
VZMO lub funkcją FA w siedzeniu
- Prosimy pomyśleć o
zamówieniu zagłówka

134
dopl. za funkcje WA2

WallAway

Dopłata na siedzenie do
zmotoryzowanej funkcji WA2
WallAway ze
zmotoryzowaną regulacją
zagłówka
(możliwe modele oznaczone *)
- nie łączy się z funkcją VZMO lub
FA w siedzeniu -

134.1 Doplata za HS

Dopłata za ręczny przełącznik HS
do pracy silnika na każde
siedzenie z podłokietnikiem
- tylko w połączeniu z funkcja
relaksu z silnikiem elektrycznym i
podłokietnikiem-
(tylko w fotelach z
podłokietnikami i w elementach
gdzie występuje taka
możliwość)

135 doplata za akumulator

Dopłata za akumulator, działanie
bezprzewodowe, funkcja
WallAway na siedzenie – tylko w
połączeniu z WA1 lub WA2 –

135.1
dopl. VZMo elektr.

wys.siedz.

Dopłata do zmotoryzowanego
elementu VZMO, wysuwanego
na ok. 19 cm
(możliwe modele oznaczone
symbolem  )

136
dopl.za pólke FA z

gniazd.ele.

Dopłata za półkę funkcjonalną
FA z wbudowanym gniazdem i
złączem USB, możliwa tylko w
wybranych modelach (patrz
obrazek) – bez podłokietników
po bokach i nie łączy się z funkcją
WA w siedzeniu

137
dopl. za pow. w

tk./skórze
Dopłata do całkowitego obicia
powierzchni leżenia
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139 biezacy metr tkaniny

Metraż tkaniny - szerokość około
140 cm; zamówienia od
minimum 0,5 metra
ze skokiem co 10 cm
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