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LaVita Nova-L cena zakupu netto/netto €

4003 AG 6520 / 408-KV04

Ceny
Numer artykuł zdjęcie opis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

Kombinacje

1 zobacz opis

1,5KOGFLKV = sofa 1,5-siedzeniowa, łącznik, prosty, z
regulacją zagłówka i podnoszonym lewym
podnóżkiem-przystawką; EVZL 2,5RKV EVZR AVR= sofa
2,5-siedzeniowa z regulacją zagłówka i regulacją prawego
podłokietnika, pojedyncze wysuwane siedzenie po obu
stronach; XXL-HoSF = rozsuwany podnóżek XXL ze
schowkiem

2 zobacz opis

CanL AV KV = kanapa z regulacją zagłówka i regulacją
lewego podłokietnik; 2,5AELKV = sofa 2,5-siedzeniowa z
regulacją zagłówka i funkcją spania, bez podłokietnika;
SEKV = narożnik z regulacją zagłówka; 2SRKV AVR = sofa
2-siedzeniowa z regulacją zagłówka i szufladą, regulacją
prawego podłokietnika

pow.do leżenia: 266 x 128 cm

3 zobacz opis

3ALKV = sofa 3-siedzeniowa z regulacją zagłówka i funkcją
spania, lewy podłokietnik; SERKV = narożnik, prawy, z
regulacją zagłówka; EVZL2RKVEVZR = sofa 2-siedzeniowa z
regulacją zagłówka i prawym podłokietnikiem, pojedyncze
wysuwane siedzenie po obu stronach

pow.do leżenia: 228 x 128 cm

4 zobacz opis

3LKV VZ = sofa 3-siedzeniowa z regulacją zagłówka, lewym
podłokietnikiem i elementem wysuwanym; SEG KV =
narożnik, duży, z regulacją zagłówka; 1,5RKV EVZ = sofa
1,5-siedzeniowa z regulacją zagłówka, prawym
podłokietnikiem i pojedynczym wysuwanym siedzeniem
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LaVita Nova-L cena zakupu netto/netto €

4003 AG 6520 / 408-KV04

Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

Sofa / kanapa

5 3KV 232 74 - 92 98
Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka, możliwość
zastosowania VZ/EVZ

6 2,5KV 204 74 - 92 98
Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, możliwość
zastosowania VZ/EVZ

7 2KV 174 74 - 92 98
Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka, możliwa z VZ/EVZ

Fotel

9 1KV 96 74 - 92 98

Fotel z regulacją zagłówka;
wskazówka: Szerokość
podłokietnika, ok. 20 cm –
niemożliwa z regulacją
podłokietnika lub VZ

Element końcowy

10 3LKV 11 3RKV 205 74 - 92 98

Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik, możliwość
zastosowania VZ/EVZ

12 2,5LKV 13 2,5RKV 177 74 - 92 98

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, lewylub prawy
podłokietnik, możliwość
zastosowania VZ/EVZ

14 2LKV 15 2RKV 147 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka,lewy lub prawy
podłokietnik, możliwość
zastosowania VZ/EVZ

16 2SLKV 17 2SRKV 147 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i szufladą, lewy lub
prawy podłokietnik - nie możliwa
do zastosowania VZ/EVZ

18 1,5LKV 19 1,5RKV 109 74 - 92 98
Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik, niemożliwa z VZ

22 AhoL2KV 23 2KVAhoR 172 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
hockerem/przystawką, –
niemożliwa z VZ/EVZ



20.05.2019 5/10

LaVita Nova-L cena zakupu netto/netto €

4003 AG 6520 / 408-KV04

Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

24 AhoL2SKV 25 2SKVAhoR 172 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka, z szufladą i lewym lub
prawym hockem/przystawką, –
niemożliwa z VZ/EVZ

26 AhoFL2KV 27 2KVAhoFR 172 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i pojemnikiem w
lewym lub prawym
hockerze/przystawce, –
niemożliwa z VZ/EVZ

28 AhoFL2SKV 29 2SKVAhoFR 172 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka, szufladą i
pojemnikiem w lewym lub
prawym hockerze/przystawce, –
niemożliwa z VZ/EVZ

30 AhoL1,5KV 31 1,5KVAhoR 134 74 - 92 98

Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
hockerem/przystawką ,
niemożliwość zastosowania
VZ/EVZ

34 AhoFL1,5KV 35 1,5KVAhoFR 134 74 - 92 98

Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
hockerem/przystawką z
pojemnikiem

36 AhoFL1,5SKV 37 1,5SKVAhoFR 134 74 - 92 98

Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka i szufladą oraz
pojemnikiem w lewym lub
prawym hockerze/przystawce, –
niemożliwa z VZ/EVZ

38 CanGLKV 39 CanGRKV 100 74 - 92 163

Leżanka duża, prosta, z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
podłokietnikiem – możliwa tylko
w połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją VZ/EVZ

40 CanLKV 41 CanRKV 95 74 - 92 163

Leżanka z regulacją zagłówka,
lewy lb prawy podłokietnik -
możliwa tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji VZ/EVZ
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Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

42 1,5KOGLKV 43 1,5KOGRKV 98 74 - 92 226

element kombinowany/otomana
prosta, z regulacją zagłówka,
lewa lub prawa; możliwa tylko w
połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją VZ/EVZ

44 1,5KOGFLKV 45 1,5KOGFRKV 98 74 - 92 226

element kombinowany/otomana
prosta z pojemnikiem w
hockerze i regulacją zagłówka,
lewa lub prawa; możliwa tylko w
połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją VZ/EVZ

46 1,5KOLKV 47 1,5KORKV 93 74 - 92 226

Element kombinowany/otomana
z regulacją zagłówka, lewalub
prawa, możliwa tylko do
połączenia z elementami z
funkcją spania, ale bez
elementów z VZ/EVZ

48 1,5KOFLKV 49 1,5KOFRKV 93 74 - 92 226

Element kombinowany/otomana
z regulacją zagłówka i
pojemnikiem w hockerze, lewa
lub prawa, możliwa tylko do
połączenia z elementami z
funkcją spania, ale bez
elementów z VZ/EVZ

Element środkowy

50 3ELKV 178 74 - 92 98
Sofa 3-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

51 2,5ELKV 150 74 - 92 98
Sofa 2,5-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

52 2ELKV 120 74 - 92 98
Sofa 2-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)
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4003 AG 6520 / 408-KV04

Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

53 2SELKV 120 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa, wewnętrzna z
szufladą, z regulacją zagłówka
(bez podłokietnika), brak
możliwości funkcji WA

54 1,5ELKV 82 74 - 92 98

Sofa 1,5-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka (bez podłokietnika) –
niemożliwa z VZ

Róg

56 SEKV 93 74 - 92 93

element narożny z regulacją
zagłówka – możliwy tylko w
połączeniu z elementami Z
funkcją łóżka, jednakże NIE w
połączeniu z elementami Z
funkcją VZ/EVZ

57 SEGKV 98 74 - 92 98

element narożny duży z
regulacją zagłówka, tylko w
połączeniu z elementami Z
funkcją VZ lub EVZ po OBYDWU
stronach

58 SELKV 59 SERKV
98

ODER
93

74 - 92
93

ODER
98

element narożny lewy lub prawy
z regulacją zagłówka, tylko w
połączeniu funkcji spania z
VZMO lub bez funkcji spania z
VZ/EVZ – SEL KV = element
EVZ/VZ lewy / element łóżka
prawy, – SER KV = element łóżka
lewy / element EVZ/VZ prawy

Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap

60 3ALKV 61 3ARKV 205 74 - 92 98

Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka, z funkcją spania i
lewym lub prawym
podłokietnikiem, do połączenia
tylko z SE, leżanką lub otomaną

pow.do leżenia: 228 x 128 cm

62 3AELKV 178 74 - 92 98

Sofa 3-osobowa wewnętrzna z
regulacją zagłówka i z funkcją
spania (bez podłokietników), do
połączenia tylko z SE, leżanką lub
otomaną

pow.do leżenia: 170 x 128 cm
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Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

63 2,5ALKV 64 2,5ARKV 177 74 - 92 98

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, z funkcją spania i
lewym lub prawym
podłokietnikiem, do połączenia
tylko z SE, leżanką lub otomaną

pow.do leżenia: 200 x 128 cm

65 2,5AELKV 150 74 - 92 98

Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna z
regulacją zagłówka i z funkcją
spania (bez podłokietników), do
połączenia tylko z SE, leżanką lub
otomaną

pow.do leżenia: 142 x 128 cm

66 2AELKV 120 74 - 92 98

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i funkcją spania, bez
podłokietnika, możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym, leżanką lub otomaną

pow.do leżenia: 112 x 128 cm

Stołek barowy

67 Ho 60 43 60
Hocker, tapicerowany; w
dostawie tylko z pianką
poliuretanową

68 XXL Ho 133 43 66
Hocker XXL, tapicerowany; w
dostawie tylko z pianką
poliuretanową

69 XXL HoF 133 43 66
Hocker XXL, podnoszony; w
dostawie tylko z pianką
poliuretanową

70 XXL-HoSF 127 43 65

hocker rozsuwany, XXL ze
schowkiem, kolory do wyboru,
tworzywo sztuczne: buk / olcha /
antyczny / czarny / biały lakier
lub dąb bianco, w dostawie tylko
z pianką poliuretanową

Poduszka

71 poduszka 40x40 40 40 Poduszka

72 poduszka 50x50 50 50 Poduszka

73 poduszka 65x65 65 65 Jasiek
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Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

73.1
Poduszka

40x40(tkanina) 40 40 Poduszka 40x40 (tkanina)

73.2
Poduszka

50x50(tkanina) 50 50 Poduszka 50x50 (tkanina)

Akcesoria / małe części

74
dopl. za reg.

podlokietnika

Dopłata do regulacji
podłokietnika (regulacja
podłokietnika jest możliwa w
przypadku każdego
podłokietnika poza
podłokietnikiem fotela!)

75
dopl. EVZ

poj.wysuwane siedz.

Dopłata do pojedynczego
wysuwanego siedzenia EVZ na
siedzenie, w modelu
dostarczonym wyłącznie jako
zestaw, wysuwane na ok. 13 cm
(możliwe modele oznaczone
symbolem *)

76
dopl. za wysuwane

siedziska VZ

Dopłata do elementu
wysuwanego VZ, wysuwanego
na ok. 13 cm (możliwe modele
oznaczone symbolem *)

77
dopl. VZMo elektr.

wys.siedz.

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

77.1
Aufpreis HS

Handschalter

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)

78
dopl. za pow. w

tk./skórze
Dopłata do całkowitego obicia
powierzchni leżenia
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Ceny
Numer artykuł zdjęcie Numer artykuł zdjęcie szer. wys. głębokoscopis Stoff 100 120 160

 Rücken echt Rücken echt Rücken echt

79 Skóra tylko (ok. 4,5 m²)

Skóra tylko w w całości (ok. 4,5
m2) Do uwzględnienia:
Powierzchnia skóry do
wykorzystania może wynieść
ok.60-70%, poprzez możliwość
wystąpienia na skórze
naturalnych uszkodzeń.
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