
 

Dover

A bútor elem neve

fotel bal karral "A" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

sarokelemhez 

csatlakoztatható

fotel jobb karral "A" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával              

sarokelemhez 

csatlakoztatható

fotel bal karral "B" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával                     

sarokelemhez 

csatlakoztatható

fotel jobb karral "B" 

karfa

ülésszélesség  78 cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval       és 

 1 deréktámasz 

párnával                      

sarokelemhez 

csatlakoztatható

Típuskód 1011 1013 1011 1013

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 120 x 93 x 121-137 120 x 93 x 121-137 102 x 93 x 121-137 102 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A bútor elem neve

fotel bal karral "A" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható

fotel jobb karral "A" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával              

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható

fotel bal karral "B" 

karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával                     

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható

fotel jobb karral "B" 

karfa

ülésszélesség  78 cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval       és 

 1 deréktámasz 

párnával                      

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható

Típuskód 1011 1013 1011 1013

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 120 x 93 x 121-137 120 x 93 x 121-137 102 x 93 x 121-137 102 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár



 

Dover

A bútor elem neve

lábtartós fotel bal 

karral "A" karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

lábtartós fotel jobb 

karral "A" karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

lábtartós fotel bal 

karral "B" karfa

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

lábtartós fotel jobb 

karral "B" karfa

ülésszélesség  78 cm

 1 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 1 deréktámasz 

párnával        

Típuskód 1311 1313 1311 1313

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 121 x 93 x 191-207 121 x 93 x 191-207 106 x 93 x 191-207 106 x 93 x 191-207

Ülésmélység cm (cca.adatok) 131-156 131-156 131-156 131-156

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A bútor elem neve

2 üléses kanapé kar 

nélkül

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé kar 

nélkül

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé kar 

nélkül

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé kar 

nélkül

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

Típuskód 2020 2020 2020 2020

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 136 x 93 x 121-137 136 x 93 x 121-137 136 x 93 x 121-137 136 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.

Figyelem! A bőr bevonós és a szövet bevonós garnitúra varrásképe eltérő.



Dover

A bútor elem neve

2 üléses kanapé bal 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé 

jobb kar "A" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé bal 

kar "B" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé 

jobb kar "B" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

Típuskód 2021 2023 2021 2023

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 175 x 93 x 121-137 175 x 93 x 121-137 160 x 93 x 121-137 160 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A bútor elem neve

2 üléses kanapé bal 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé 

jobb kar "A" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé bal 

kar "B" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

2 üléses kanapé 

jobb kar "B" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

Típuskód 2021 2023 2021 2023

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 175 x 93 x 121-137 175 x 93 x 121-137 160 x 93 x 121-137 160 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.

Figyelem! A bőr bevonós és a szövet bevonós garnitúra varrásképe eltérő.



Dover

A bútor elem neve

3 üléses kanapé bal 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé 

jobb kar "A" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé bal 

kar "B" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé 

jobb kar "B" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

sarokelemhez 

csatlakoztatható       

Típuskód 3031 3033 3031 3033

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 195 x 93 x 121-137 195 x 93 x 121-137 180 x 93 x 121-137 180 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A bútor elem neve

3 üléses kanapé bal 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé 

jobb kar "A" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé bal 

kar "B" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

3 üléses kanapé 

jobb kar "B" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával            

lábtartós fotelhez 

csatlakoztatható       

Típuskód 3031 3033 3031 3033

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 195 x 93 x 121-137 195 x 93 x 121-137 180 x 93 x 121-137 180 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.

Figyelem! A bőr bevonós és a szövet bevonós garnitúra varrásképe eltérő.



Dover

A bútor elem neve
sarokelem fix 

támlával
ülőke

Típuskód 4010 5010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 130 x 93 x 130 142 x 43 x 80

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 80

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Dönthető támla felár - -

Hideghab felár

A bútor elem neve

3 üléses kanapé két 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával           

3 üléses kanapé két 

kar "B" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával           

2 üléses kanapé bal 

kar "A" karfa

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával         

2 üléses kanapé 

jobb kar "B" karfa

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 2 deréktámasz 

párnával         

Típuskód 3032 3032 2022 2022

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 234 x 93 x 121-137 204 x 93 x 121-137 214 x 93 x 121-137 184 x 93 x 121-137

Ülésmélység cm (cca.adatok) 61-88 61-88 61-88 61-88

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 43/46 43/46 43/46 43/46

"B"  komfortmagasság felár 

Állítható karfa felár "A" karfa esetén - -

Dönthető támla felár

Hideghab felár

A méret adatok cm-ben, elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges. A gyártás során esetlegesen szükséges technológiai változtatások jogát fenttarjuk.

Figyelem! A bőr bevonós és a szövet bevonós garnitúra varrásképe eltérő.
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