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narożnik NRF

wym. zew. - szer. 254 cm / gł. 195 cm / wys. 85/100 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 120 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 55 cm

narożnik NRF

     Nc2, Nd2

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszki oparciowe tkanina - A 
tył, próg, boczek, zagłówki - tkanina B. całość w jednej tkaninie
zagłówki w opcji 

wym. zew. - szer. 255 cm / gł. 190 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 190 cm x 120 cm 
wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 55 cm

standardowy układ tkanin - całość w jednej tkaninie 
poduszka o wymiarach 50 x 50 w opcji 

loft remo
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narożnik NRF

wym. zew. - szer. 242 cm / gł. 190 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 205 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 55 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszki oparciowe - tkanina A.  
próg, boczki,  tył (część przewracana) - tkanina B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji

verona

B1, B3, B4 Nc2, Nd1, Nd4

narożnik B3-1EBF-1EBF-1KBF-2EF-B3

wym. zew. - szer. 245 cm / gł. 245 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 205 cm x 135 cm 
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 53 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), boczek - tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B . całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji 

linea
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narożnik NRF

9

narożnik NRF narożnik NRF

wym. zew. - szer. 260 cm / gł. 160 cm / wys. 90cm 
wym. powierzchni spania - 215 cm x 131 cm 
wym. siedziska - wys. 46 cm / gł. 55 cm 

standardowy układ tkanin - 
siedzisko, poduszki oparciowe, poduszki mniejsze - tkanina A. 
próg, boczki, tył oparcia - tkanina B . całość w jednej tkaninie

wym. zew. - szer. 263 cm / gł. 170 cm / wys. 88 cm 
wym. powierzchni spania - 263 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm 

standardowy układ tkanin - siedzisko, podłokietniki, część przewracana - tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B . całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji, pufa concept w opcji

impulsconcept

Nc2, Nd2
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wym. zew. - szer. 245 cm / gł. 194 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 205 cm x 135 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm

standardowy układ tkanin - 
siedzisko, tył (część przewracana), poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, boczki - tkanina B . całość w jednej tkaninie
 

standardowy układ tkanin : 
siedzisko, poduszki oparciowe, górna część boczka, tył (część przewracana) - tkanina A. 
próg, dolna część boczka, długi prosty boczek - tkanina B. całość w jednej tkaninie.
         

wym. zew. - szer. 250 cm / gł. 192 cm / wys. 89 cm 
wym. powierzchni spania - 205 cm x 135 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 57 cm

carenamaro

narożnik NRF narożnik NRF
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narożnik NRFnarożnik NRF

wym. zew. - szer. 235 cm / gł. 142 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 200 cm x 138 cm 
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 55 cm

standardowy układ tkanin - 
siedzisko, tył (część przewracana), poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, boczki - tkanina B . całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35  w opcji 

topas

standardowy układ tkanin - siedzisko, próg, boczki, tył - tkanina - A. 
poduszki oparciowe - tkanina - B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji 

mikado

B1, B3, B4 Nd1, Nd2

wym. zew. - szer. 237 cm / gł. 163 cm / wys. 80 cm 
wym. powierzchni spania - 202 cm x 137 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm

13
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narożnik NRF
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narożnik NRF narożnik NRF

wym. zew. - szer. 223 cm / gł. 140 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 200 cm x 136 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), dolna 
część poduszki oparciowej - tkanina A. próg, boczki, górna część 
poduszki oparciowej - tkanina B. całość w jednej tkaninie

calvaro

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 138 cm / wys. 88 cm 
wym. powierzchni spania - 200 cm x 136 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm

ben

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana) -tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji 
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wym. zew. wersalka - szer. 226 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm 
wym. zew. dwójka - szer. 145 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm
wym. zew. fotel - szer. 90 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm
wym. powierzchni spania - 192 cm x 120 cm 
wym. siedzisk - wys. 43 cm / gł. 54 cm      

3WF, 2SBF, 1FBF

standardowy układ tkanin - siedzisko, oparcie - tkanina A. 
próg, boczki - tkanina B.  
całość w jednej tkaninie
 

salsa

3SF, 1FBF

wym. zew. sofa - szer. 232 cm / gł. 97 cm / wys. 92 cm
wym. zew. fotel - szer. 100 cm / gł. 97 cm / wys. 92 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 145 cm 
wym. siedzisk - wys. 43 cm / gł. 55 cm 

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, boczki, poduszki ozdobne, tył (część przewracana) - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie

verona
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wym. zew. sofa - szer. 230 cm / gł. 94 cm / wys. 90 cm
wym. zew. fotel - szer. 89 cm / gł. 89 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 142 cm 
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 53 cm                           

3WF, 2SBF,1FBF
standardowy układ tkanin - siedzisko, oparcie - tkanina A. 
próg, boczki - tkanina B. całość w jednej tkaninie
 

wym. zew. wersalka - szer. 226 cm / gł. 89 cm / wys. 89 cm 
wym. siedziska wersalka - wys. 41 cm / gł. 56 cm 
wym. powierzchni spania - 190 cm x 120 cm 
wym. zew. dwójka - szer. 145 cm / gł. 89 cm / wys. 89 cm
wym. zew. fotel - szer. 89 cm / gł. 89 cm / wys. 89 cm
wym. siedzisk dwójki i fotela - szer. 42 cm / gł. 52 cm 
 

caprilotus

standardowy układ tkanin - 
siedzisko, poduszki oparciowe, tył (część przewracana) - tkanina A. 
próg, boczki - tkanina B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji 3SF, 1FBF
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fotel bali

standardowy układ tkanin wersalka - siedzisko, oparcie (środek) - tkanina A. 
siedzisko, oparcie (boki), skrzynia, poduszki, lamówka - tkanina B.
 całość w jednej tkaninie 
standardowy układ tkanin fotele - siedzisko, oparcie - tkanina A. tył tkanina - B. 
całość w jednej tkaninie
standardowy układ tkanin podnóżek - całość w jednej tkaninie

wym. zew. wersalka - szer. 198 cm / gł. 96 cm / wys. 90 cm
wym. siedziska werslaka- wys. 42 cm / gł. 55 cm  wym. pow. spania - 198cm x 120 cm
wym. zew. fotel bali / arco- szer. 65 cm / gł. 75 cm / wys. 100 cm
wym. siedziska fotel bali / arco- wys. 42 cm / gł. 49 cm
wym. zew. podnóżek - szer. 46 cm / gł. 37 cm / wys. 39 cm

3WF, 1FBF, 1PD

wym. zew. sofa - szer. 265 cm / gł. 95 cm / wys. 95 cm 
wym. zew. fotel - szer. 130 cm / gł. 95 cm / wys. 95 cm
wym. powierzchni spania - 195 cm x 145 cm 
wym. siedziska - wys. 44 cm / gł. 53 cm                                  

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, boczki, poduszki ozdobne, tył (część przewracana) - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie
lamówka na poduszkach oraz na siedzisku w opcji 3SF, 1FBF

arcoroma

Fotele, 
Podnóżek

Wersalka

fotel arco
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wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 100 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 198 cm x 150 cm 
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 59 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), 
boczne poduszki - tkanina A. poduszki oparciowe - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie3SF

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 198 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 53 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), boczne poduszki - tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie

lagunadiva

3SF

Nd5, Nc4
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3SF

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 93 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 55 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), boczki - 
tkanina A. poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji

wym. zew. - szer. 195 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, lamówka, tył (część przewracana), poduszki boczne - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie

rinopedro

3SF
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wym. zew. - szer. 207 cm / gł. 94 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 196 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 55 cm

3SF3SF

wym. zew. - szer. 192 cm / gł. 90 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 192 cm x 136 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm

standardowy układ tkanin - 
siedzisko, tył (część przewracana), dolna część poduszki oparciowej - tkanina A. 
próg, górna część poduszki oparciowej, poduszki boczne - tkanina B. całość w jednej tkaninie
 

standardowy układ tkanin - siedzisko, dolna część poduszki oparciowej, poduszki 
boczne - tkanina A. próg, tył (część przewracana), górna część oraz tył poduszki 
oparciowej - tkanina B. całość w jednej tkaninie

sienagreco
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wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 96 cm / wys. 88 cm 
wym. powierzchni spania - 198 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 55 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana) - tkanina A. 
próg, poduszki oparciowe, poduszki boczne - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie

wym. zew. - szer. 196 cm / gł. 89 cm / wys. 90 cm 
wym. powierzchni spania - 193 cm x 135 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 52 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko (część środkowa), poduszki oparciowe - tkanina A. 
próg, tył (część przewracana), siedzisko (elementy boczne), poduszki boczne - tkanina B. 
całość w jednej tkaninie 3SF3SF

donajoy

Nd9, Nc2
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wym. zew. - szer. 193 cm / gł. 90 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 190 cm x 135 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 53 cm              

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), druga 
strona poduszki oparciowej, poduszki boczne - tkanina A. pierwsza 
strona poduszki oparciowej - tkanina B. całość w jednej tkaninie

wym. zew. - szer. 200 cm / gł. 90 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 198 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 50 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), poduszki boczne - tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie 3SF3SF

funkycortina

Nd9, Nc2
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3SF

wym. zew. - szer. 194 cm / gł. 89 cm / wys. 85 cm 
wym. powierzchni spania - 194 cm x 137 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 49 cm

standardowy układ tkanin - siedzisko, skrzynia, tył (część przewracana), 
poduszki boczne -tkanina A. poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie

wym. zew. - szer. 195 cm / gł. 93 cm / wys. 86 cm 
wym. powierzchni spania - 195 cm x 140 cm 
wym. siedziska - wys. 42 cm / gł. 55 cm

3SF

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), pasek 
pod siedziskiem, poduszki boczne, skrzynia - tkanina A. 
poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie

primo jim
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1SF
standardowy układ tkanin - siedzisko, bok (część przewracana), tył, skrzynia - 
tkanina A. poduszki oparciowe, próg - tkanina B. całość w jednej tkaninie

wym. zew. - szer. 142 cm / gł. 83 cm / wys. 84 cm 
wym. powierzchni spania - 193 cm x 80 cm 
wym. siedziska - wys. 45 cm / gł. 56

2SF, 1SF

standardowy układ tkanin - siedzisko, tył (część przewracana), 
próg, boki - tkanina A. poduszki oparciowe - tkanina B. całość w jednej tkaninie
poduszki o wymiarach 35 x 35 w opcji 

wym. zew. sofa dwuosobowa - szer. 145 cm / gł. 94 cm / wys. 90 cm
wym. pow. spania sofy dwuosobowej - 120 cm x 195 cm
wym. zew. sofa jednoosobowa - szer. 96 cm / gł. 94 cm / wys. 90 cm
wym. pow. spania sofy jednoosobowej - 70 cm x 195 cm
wym. siedziska - wys. 43 cm / gł. 55 cm

secretleo I - II
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wym. zew. fotel fono 
szer. 76 cm / gł. 70 cm / wys. 80 cm 
wym. siedziska fotel fono - wys. 44 cm / gł. 50 cm 

wym. zew. concept 
- szer. 80 cm / gł. 80 cm / wys. 42cm 

wym. zew. tosca
 - szer. 50 cm / gł. 50 cm / wys. 42cm 

wym. zew. fiori - szer. 63 cm / gł. 63 cm / wys. 40 cm
wym. pow. spania fiori - 189 cm x 63 cm

wym. zew. laura 
- szer. 44 cm / gł. 44 cm / wys. 42 cm

wym. zew. fotel loft 
szer. 104 cm / gł. 91 cm / wys. 85/102 cm 
wym. siedziska fotel loft - wys. 42 cm / gł.55 cm 

wym. zew. fotel kent 
- szer. 72 cm / dł. 73cm / wys. 66 cm
wym. siedziska fotel kent 
- wys. 40 cm / gł. 50 cm 

wym. zew. fotel york 
- szer. 72 cm / gł. 73 cm / wys. 66 cm
wym. siedziska fotel york 
- wys. 40 cm / gł. 50 cm 

standardowy układ tkanin - siedzisko, próg, boczki - tkanina A. 
oparcie - tkanina B. całość w jednej tkaninie

standardowy układ tkanin - siedzisko, boczki - tkanina A. 
oparcie - tkanina B. całość w jednej tkaninie

standardowy układ tkanin - siedzisko, poduszka - tkanina A. 
oparcie, próg - tkanina B. całość w jednej tkaninie
 

standardowy układ tkanin - całość w jednej tkaninie
 

standardowy układ tkanin - całość w jednej tkaninie
 

standardowy układ tkanin - siedzisko - tkanina A. 
próg - tkanina B. całość w jednej tkaninie

standardowy układ tkanin - siedzisko - tkanina A. 
próg - tkanina B. całość w jednej tkaninie

1FBF

1FBF

1FBF1FBF 1PBF

Nc2, 
Nd4

Nc2, 
Nd4

Nd7, 
Nc1,
Nc5

Nd7, 
Nc1,
Nc5

1PP 1PP

1PF

1FBF

fioriconcept  loft  fono

york   lauratosca  kent  

standardowy układ tkanin - całość w jednej tkaninie
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wybór boczków

elementy ruchome

wspomaganie rozkładania

pianka elastyczna PU

funkcja + pojemnik

funkcja + dwa pojemniki

sprężyny bonell

sprężyny faliste

ND1 - zestaw modułowy linea, narożnik mikado

ND2 - narożnik remo, narożnik concept, narożnik mikado

ND4 - zestaw modułowy linea, pufa concept, pufa tosca

ND5 - sofa diva

ND7 - fotele kent i york

ND9 - sofa cortina, sofa dona

NC1 - fotele kent i york

NC2 - narożnik remo, narożnik concept, zestaw modułowy linea, sofa cortina, 
              sofa dona, pufa concept, pufa tosca

NC4 - sofa diva

NC5 - fotele kent i york

B1 - szer. 18 cm B3 - szer. 25 cm B4 - szer. 18 cm

Objaśnienia Oznaczeń 

w zestawie mOdułOwym:

3EF - element 3 os. rozkładany

2EF - element 2 os. rozkładany

1EBF - element 1 os. nierozkładany

1KBF - element narożny

B1, B4 /  B3 - boczki

2RS - szezlong 

             (zdejmowana pianka za poduszką oparciową)

1RS - szezlong 
             (stałe oparcie za poduszką oparciową)

NRF - narożnik rozkładany

3SF - sofa 3 os. rozkładana

2SF - sofa 2 os. rozkładana

1SF - sofa 1 os. rozkładana

3WF - wersalka rozkładana

2SBF - sofa 2 os. nierozkładana

1FBF - fotel 1 os. nierozkładany

1PBF - pufa nierozkładana

1PF - pufa rozkładana

1PP - pufa z pojemnikiem

1PD - podnóżek

    Objaśnienie symbOli:
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Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych 
w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Kolory tkanin oraz kolory elementów drewnianych mogą różnić się 
od rzeczywistych. Wymiary mebli podane są z dokładnością do 4 cm.
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