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

 

Kombinacje

1 zobacz opis

WA1L 3LKV WA1R = sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka,
lewy podłokietnik, zmotoryzowana funkcja WallAway z
obydwu stron; 1,5KOGSFRKV = element
kombinowany/leżanka duża, prosta, z regulacją zagłówka,
szufladą i podnoszonym prawym hockerem/przystawką;
1SDCLV= fotel obrotowy wąski, ze sprężyną gazową
szerokość siedziska: 50 cm (zwrócić uwagę na szczegóły
podczas składania zamówienia)

2 zobacz opis

WA1L 3LKV WA1R = sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka,
lewy podłokietnik, zmotoryzowana funkcja WallAway po
obu stronach; SELKV = element narożny, lewy z regulacją
zagłówka; 2SRKV = sofa 2-osobowa z regulacją zagłówka i
szufladą, prawy podłokietnik

3 zobacz opis

WA1L 2,5LKV WA1R = sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy podłokietnik, zmotoryzowana funkcja
WallAway po obu stronach; CanGFRKV = leżanka duża,
prosta, z regulacją zagłówka i pojemnikiem

4 zobacz opis
WA1L 3KV WA1R = sofa 3-osobowa z regulacją zagłówka,
zmotoryzowaną funkcją WallAway po obu stronach; 2,5KV
= sofa 2,5-osobowa z regulacją zagłówka
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Sofa / kanapa

5 3KV 212 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka,

5.1 3KVW 212 86 -
102 106

Sofa 3-osoboowa z regulacją
zagłówka; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych

6 2,5KV 186 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka

6.1 2,5KVW 186 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych

7 2KV 160 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka

7.1 2KVW 160 86 -
102 106

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

Fotel

9 1KV 108 86 -
102 106

Fotel z regulacją zagłówka,
(różne wymiary podłokietników)
– brak możliwości funkcji WA

Fotel telewizyjny / fotel rozkładany / f

10 1DCL 84
106

ODER
109

88
Fotel, wysokość siedzenia 45 cm
lub 48 cm
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11 1SDCL 80
106

ODER
109

88
Fotel, wąski; wysokość siedzenia
45 cm lub 48 cm

12
dopl.za sprezyne

gaz.naciskowa

Comfort V – bezstopniowa
regulacja oparcia za pomocą
sprężyny gazowej naciskowej
(możliwa tylko w modelu fotela
wypoczynkowego nr 10 i 11)

13
dopl. za reg.
1-silnikowa

Zmotoryzowana regulacja z 1
silnikiem: kombinowana
regulacja siedziska/ oparcia
(możliwa tylko w modelu fotela
wypoczynkowego nr 10 i 11)

14
dopl. za reg.
2-silnikowa

Zmotoryzowana regulacja z 2
silnikami: osobna regulacja
siedziska/ oparcia (możliwa tylko
w modelu fotela
wypoczynkowego nr 10 i 11)

15 doplata za akumulator

Dopłata za akumulator, działanie
bezprzewodowe – tylko w
połączeniu z M1 lub M2 –
(możliwa tylko w modelu fotela
wypoczynkowego nr 10 i 11)

Element końcowy

16 3LKV 17 3RKV 186 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik

16.1 3LKVW 17.1 3RKVW 186 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa z regulacją
zagłówka, prawy lub lewy
podłokietnik; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych

18 2,5LKV 19 2,5RKV 160 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik

18.1 2,5LKVW 19.1 2,5RKVW 160 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa z regulacją
zagłówka, prawy lub lewy
podłokietnik; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych
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20 2LKV 21 2RKV 134 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik

20.1 2LKVW 21.1 2RKVW 134 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka, prawy lub lewy
podłokietnik; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dwuczęściowa
dostawa wariantów
funkcjonalnych

22 2SLKV 23 2SRKV 138 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i szufladą, lewy lub
prawy podłokietnik

24 1,5LKV 25 1,5RKV 108 86 -
102 106

Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka, lewylub prawy
podłokietnik

24.1 1,5LKVW 25.1 1,5RKVW 106 86 -
102 106

Sofa 1,5-osobowa z regulacją
zagłówka, prawy lub lewy
podłokietnik; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dla wariantów
funkcjonalnych

27.1 1LKV 27.2 1RKV 82 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa z regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik

27.3 1LKVW 27.4 1RKVW 80 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa z regulacją
zagłówka, prawy lub lewy
podłokietnik; za dopłatą możliwa
funkcja WA * – dla wariantów
funkcjonalnych

28 AhoL2KV 29 2KVAhoR 169 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
hockerem/przystawką

30 AhoL2SKV 31 2SKVAhoR 169 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z szufladą i
regulacją zagłówka i lewym lub
prawym hockerem/przystawką
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32 AhoFL2KV 33 2KVAhoFR 169 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z regulacją
zagłówka i lewym lub prawym
hockerem/przystawką z
pojemnikiem

34 AhoFL2SKV 35 2SKVAhoFR 169 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa z szufladą i
regulacją zagłówka oraz lewym
lub prawym
hockerem/przystawką z
pojemnikiem

36 AhoL1,5KV 37 1,5KVAhoR 143 86 -
102 106

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

40 AhoFL1,5KV 41 1,5KVAhoFR 143 86 -
102 106

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

42 AhoFL1,5SKV 43 1,5SKVAhoFR 143 86 -
102 106

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

43.01 AhoL1KV 43.02 1KVAhoR 117 86 -
102 106

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

43.05 AhoFL1KV 43.06 1KVAhoFR 117 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa z regulacją
zagłówka i pojemnikiem w
lewymlub prawym hockerze

43.07 AhoFL1SKV 43.08 1SKVAhoFR 117 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa z szufladą i
regulacją zagłówka i
pojemnikiem w lewym lub
prawym hockerze

43.1 AhoL 43.2 AhoR 61 46 106

Hocker/przystawka, dołączny z
lewej lub prawej strony, nie
bezpośrednio na rogach, nie
ustawiany osobno, możliwy tylko
w połączeniu z elementami z
funkcją WA
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44 CanGLKV 45 CanGRKV 99 86 -
102 169

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

46 CanGFLKV 47 CanGFRKV 99 86 -
102 169

Leżanka prosta z pojemnikiem, z
regulacją zagłówka , lewy lub
prawy podłokietnik; możliwa
tylko w połączeniu z elementami
BEZ funkcji spania i elementami
Z funkcją WA

48 CanGMoLKV 49 CanGMoRKV 99 86 -
102

169 -
205

Leżanka, prosta, z regulacją
zagłówka i silnikiem, regulowana
do pozycji odchylonej, lewy lub
prawy podłokietnik, możliwa
tylko w połączeniu z elementami
BEZ funkcji spania i elementami
Z funkcją WA

50 CanLKV 51 CanRKV 94 86 -
102 169

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

52 CanFLKV 53 CanFRKV 94 86 -
102 169

Leżanka z pojemnikiem,
regulacją zagłówka i lewym lub
prawym podłokietnikiem –
możliwa tylko w połączeniu z
elementami Z funkcją spania i
elementami BEZ funkcji WA

54 CanMoLKV 55 CanMoRKV 94 86 -
102

169 -
205

Leżanka duża, prosta, z silnikiem
regulującym do pozycji
odchylonej, z regulacją zagłówka
i lewym lub prawym
podłokietnikiem – możliwa tylko
w połączeniu z elementami BEZ
funkcji spania i elementami Z
funkcją WA, konieczny odstęp od
ściany ok.8cm
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56 1,5KOGLKV 57 1,5KOGRKV 109 86 -
102 245

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

58 1,5KOGSLKV 59 1,5KOGSRKV 109 86 -
102 245

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

60 1,5KOGFLKV 61 1,5KOGFRKV 109 86 -
102 245

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 WA

62 1,5KOGSFLKV 63 1,5KOGSFRKV 109 86 -
102 245

element kombinowany/otomana
prosta z szufladą, z regulacją
zagłówka i pojemnikiem w
lewym lub prawym hockerze;
możliwa tylko w połączeniu z
elementami BEZ funkcji spania i
elementami Z funkcją WA
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64 1,5KOLKV 65 1,5KORKV 104 86 -
102 245

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

66 1,5KOSLKV 67 1,5KOSRKV 104 86 -
102 245

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

68 1,5KOFLKV 69 1,5KOFRKV 104 86 -
102 245

Element kombinowany/otomana
z regulacją zagłówka i
pojemnikiem w hockerze, prawa
lub lewa; możliwy tylko w
połączeniu z elementami Z
funkcją spania i elementami BEZ
funkcji WA

70 1,5KOSFLKV 71 1,5KOSFRKV 104 86 -
102 245

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

Element środkowy

72 3ELKV 160 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

72.1 3ELKVW 160 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka, bez podłokietnika; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
dwuczęściowa dostawa
wariantów funkcjonalnych
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73 2,5ELKV 134 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

73.1 2,5ELKVW 134 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka, bez podłokietnika; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
dwuczęściowa dostawa
wariantów funkcjonalnych

74 2ELKV 108 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa, wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

74.1 2ELKVW 108 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka, bez podłokietnika; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
dwuczęściowa dostawa
wariantów funkcjonalnych

75 2SELKV 108 86 -
102 106

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

76 1,5ELKV 82 86 -
102 106

Sofa 1,5-osobowa wewnętrzna, z
regulacją zagłówka ( bez
podłokietnika)

76.1 1,5ELKVW 80 86 -
102 106

Sofa 1,5-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka, bez podłokietnika; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
zapewnia warianty funkcjonalne

77.1 1ELKV 56 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa wewnętrzna, z
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika)

77.2 1ELKVW 54 86 -
102 106

Sofa 1-osobowa, element
wewnętrzny, z regulacją
zagłówka, bez podłokietnika; za
dopłatą możliwa funkcja WA * –
zapewnia warianty funkcjonalne
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Róg

78 SEKV 104 86 -
102 104

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

79 SEGKV 108 86 -
102 108

element narożny duży z
regulacją zagłówka – tylko w
połączeniu z elementami bez
funkcji spania

80 SELKV 81 SERKV
104

ODER
108

86 -
102

104
ODER
108

element narożny lewy lub prawy
z regulacją zagłówka; tylko w
połączeniu funkcji spania z
funkcją WA lub bez funkcji
spania z funkcją WA. - SEL KV =
element z funkcją WA po lewej
stronie / element łóżka po
prawej stronie, - SER KV =
element łóżka po lewej stronie /
element z funkcją WA po prawej
stronie

82 REKV 117 86 -
102 117

element narożny duży
(2-częściowy) z regulacją
zagłówka – tylko w połączeniu z
elementami bez funkcji spania

82.1 RERRKV 117 86 -
102 117

element narożny duży z
regulacją zagłówka i odchylanym
oparciem relax po obydwu
stronach (z dala od ściany) –
możliwy tylko w połączeniu z
elementami bez funkcji spania

83 PELKV 84 PERKV 117 86 -
102 117

element narożny trapez, lewy
(2-częściowy) z regulacją
zagłówka, możliwy tylko w
połączeniu z trapezową funkcją
spania

84.1 PELRRKV 84.2 PERRRKV 117 86 -
102 117

element narożny trapez, lewy lub
prawy, z odchylanym oparciem i
regulacją zagłówka, możliwy
tylko w połączeniu z trapezową
funkcją spania - do postawienia z
dala od ściany
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Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap

85 3ALKV 86 3ARKV 190 86 -
102 106

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: 206 x 125 cm

87 3AELKV 160 86 -
102 106

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

pow.do leżenia: 152 x 125 cm

88 2,5ALKV 89 2,5ARKV 164 86 -
102 106

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: 180 x 125 cm

90 2,5AELKV 134 86 -
102 106

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: 126 x 125 cm

91 2AELKV 108 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa wewnętrzna, z
funkcją spania i regulacją
zagłówkOw ( bez podłokietnika) -
możliwa do połączenia tylko z
SE, leżanką lub otomaną, bez
funkcji WA

pow.do leżenia: 100 x 125 cm

92 3APELKV 93 3APERKV 190 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa z trapezową
funkcją spania i regulacją
zagłowka, lewy lub prawy
podłokietnik - możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym trapez

pow.do leżenia: 220 x 125 cm
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94 3APELELKV 95 3APERELKV 160 86 -
102 106

Sofa 3-osobowa wewnętrzna z
trapezową funkcją spania i
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika) - możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym trapez

pow.do leżenia: 166 x 125 cm

96 2,5APELKV 97 2,5APERKV 164 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa z trapezową
funkcją spania i regulacją
zagłówka, lewy lub prawy
podłokietnik - możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym trapez

pow.do leżenia: 194 x 125 cm

98 2,5APELELKV 99 2,5APERELKV 134 86 -
102 106

Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna z
trapezową funkcją spania i
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika) - możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym trapez

pow.do leżenia: 140 x 125 cm

102 2APELELKV 103 2APERELKV 108 86 -
102 106

Sofa 2-osobowa wewnętrzna z
trapezową funkcją spania i
regulacją zagłówka (bez
podłokietnika) - możliwa tylko w
połączeniu z elementem
narożnym trapez

pow.do leżenia: 114 x 125 cm

Stołek barowy

104 Ho 60 46 60
Hocker, wypełnienie tylko z
pianką poliuretanową

105 HoF 60 46 60
Hocker z pojemnikiem,
wypełnienie tylko z pianką
poliuretanową

106 XXL Ho 130 46 65
Hocker XXL, wypełnienie tylko z
pianką poliuretanową

107 XXL HoF 130 46 65
Hocker XXL z pojemnikiem,
wypełnienie tylko z pianką
poliuretanową
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108 XXL-HoSF 127 46 65

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

Poduszka

109 poduszka 40x40 40 40 Poduszka

110 poduszka 50x50 50 50 Poduszka

111
poduszka

podlokietnikowa 44 48 Poduszka na podłokietnik

Akcesoria / małe części

112
doplata za funkcje WA

WallAway

Dopłata do manualnej funkcji
WA WallAway
(możliwe modele oznaczone *) -
za 1 siedzenie

113
dopl. za funkcje WA1

WallAway

Dopłata do zmotoryzowanej
funkcji WA1 WallAway
(możliwe modele oznaczone
*) - za 1 siedzenie

114
dopl. za funkcje WA2

WallAway

Dopłata do zmotoryzowanej
funkcji WA2 WallAway(z
elektrycznąregulacją
zagłówka)(możliwe modele
oznaczone *)- za 1 siedzienie

114.1
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)

115 doplata za akumulator

Dopłata za akumulator, działanie
bezprzewodowe, funkcja
WallAway na siedzenie – tylko w
połączeniu z WA1 lub WA2
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117
dopl. za pow. w

tk./skórze
Dopłata do całkowitego obicia
powierzchni leżenia

118 biezacy metr tkaniny

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