
 

Santa Fe

Modell leírás:

Vázszerkezet: Tömör fa és egyéb fa alkatrészek ragasztással és köldökcsapos eljárással rögzítve.

Ülésszerkezet: választható

PUR-hab bonellrugós

hullámrugón habszerkezet

(Standard)

Támlaszerkezet: gumiheveder, PUR-hab,vatta  

bőr bevonó esetén 

állítható támla és deréktámasz párna a 120-132cm mélységű elemeknél - "C" verzió 

fix támla a 103cm mélységű elemekél - "D" verzió, felár ellenében állítható fejtámlával

Láb: választható:

1 fém henger fényes króm  (standard)

2 szögletes faláb natúr, tölgyszínű, dió, fekete vagy króm színű fém

Ülésmagasság: választható

A normál magasság 43cm (standard) láb magasság 5 cm

B komfort magasság 46cm (felár ellenében) láb magasság 8 cm

Karfa: felár ellenébel racsnis funkcióval

Színkombináció: szövet bevonó esetén:

szövet 1: ülés, támla, deréktámasz és karpárna

szövet 2: korpusz

bőr bevonó esetén csak egyszínű kivitelben rendelhető

Ágy: szövet bevonó esetén: mindig eredeti anyaggal bevonva

bőr bevonó esetén:  szövetpótlóval bevonva

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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 Santa Fe

Funkciók

Ülésmélység állítás Állítható karfa Állítható fejtámla

támlafunkció segítségével

Minden C-jelzésű elem tartalmazza, felár ellenében rendelhető felár ellenében rendelhető

derékpárnával együtt 3 üléses kanapé 2 kar 3 üléses kanapé 2 kar

3 üléses kanapé 2 kar 3 üléses kanapé bal/jobb karral 3 üléses kanapé bal/jobb karral

3 üléses kanapé bal/jobb karral 2 üléses kanapé 2 kar 3 üléses kanapé kar nélkül

3 üléses kanapé kar nélkül 2 üléses kanapé bal/jobb karral 2 üléses kanapé 2 kar

2 üléses kanapé 2 kar 1,5 üléses kanapé bal/jobb karral 2 üléses kanapé bal/jobb karral

2 üléses kanapé bal/jobb karral 1 üléses kanapé bal/jobb karral 2 üléses kanapé kar nélkül

2 üléses kanapé kar nélkül Lábtartós fotel 78, 88, 100 bal/jobb karral 1,5 üléses kanapé bal/jobb karral

1,5 üléses kanapé bal/jobb karral 1 üléses kanapé bal/jobb karral

1 üléses kanapé bal/jobb karral 1 üléses kanapé kar nélkül

1 üléses kanapé kar nélkül Lábtartós fotel 78, 88, 100 bal/jobb karral

Lábtartós fotel 78, 88, 100 bal/jobb karral sarokottomán balos / jobbos

sarokottomán balos / jobbos 2 üléses ottomán balos / jobbos

2 üléses ottomán balos / jobbos szegletes sarok

szegletes sarok aszimetrikus sarok

Sarokágy Ágyneműtartó Tároló

Rendelhető a következő típusoknál: Rendelhető a következő típusoknál: Rendelhető a következő típusoknál:

2 üléses kanapé bal/jobb karral, Lábtartós fotel 78 bal/jobb karral, 2 üléses ottomán balos/jobbos

2 üléses kanapé kar nélkül Lábtartós fotel 88 bal/jobb karral, 

1,5 üléses kanapé bal/jobb karral, Lábtartós fotel 110 bal/jobb karral

Motoros relaxfunkció

Rendelhető a következő típusoknál:

2 üléses ottomán balos/jobbos

aszimetrikus sarokkal illeszthető

Figyelem! Motoros relaxfunkció csak állítható fejtámlával együtt rendelhető

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

A bútor elem neve

sarokösszeállítás 

a következő 

elemekből:

lábtartós fotel bal 

karral, 

2 üléses kanapé 

jobb karral

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 3 deréktámasz 

párnával

ülésszélesség 

78cm

sarokösszeállítás 

a következő 

elemekből:

2 üléses kanapé 

bal karral, 

lábtartós fotel jobb 

karral, 

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 3 deréktámasz 

párnával

ülésszélesség 

78cm

sarokösszeállítás a 

következő 

elemekből:

lábtartós fotel bal 

karral, 

2 üléses kanapé 

jobb karral

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 3 deréktámasz 

párnával

ülésszélesség 

78cm

karfa funkcióval,

fejtámla funkcióval,

ággyal és, 

ágyneműtartóval 

együtt

sarokösszeállítás a 

következő 

elemekből:

2 üléses kanapé 

bal karral, lábtartós 

fotel jobb karral, 

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  és 

 3 deréktámasz 

párnával

ülésszélesség 

78cm

karfa funkcióval,

fejtámla funkcióval,

ággyal és, 

ágyneműtartóval 

együtt

Típuskód 805/2 804/5 805/2 804/2

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 305/79-96/199 305/79-96/199 305/79-96/199 305/79-96/199

sarok mérete cm 199x305 305x199 199x305 305x199

Ülésmélység cm (cca.adatok) 122/148-57/83 122/148-57/83 122/148-57/83 122/148-57/83

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

fekvőfelület cm 225x150 225x150 225x150 225x150

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

"B"  komfortmagasság felár (KHB)

állítható karfa felár (ATF) tartalmazza tartalmazza

állítható fejtámla felár (KVS) tartalmazza tartalmazza

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

A bútor elem neve

3 üléses kanapé 2 

kar

ülésszélesség  

88cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

3 üléses kanapé 

bal karal

ülésszélesség  

88cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

3 üléses kanapé 

jobb karal

ülésszélesség  

88cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

3 üléses kanapé 

kar nélkül

ülésszélesség  

88cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

Típuskód 3032 C 3031 C 3033 C 3030 C

elem típus szabadon álló csatlakozó elem csatlakozó elem köztes elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 245/79-96/132 211/79-96/132 211/79-96/132 174/79-96/132

Ülésmélység cm (cca.adatok) 57-83 57-83 57-83 57-83

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

"B"  komfortmagasság felár (KHB) -

állítható karfa felár (ATF) -

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

2 üléses kanapé 2 

kar

ülésszélesség  

78cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

2 üléses kanapé 

bal karral

ülésszélesség  

78cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

2 üléses kanapé 

jobb karral

ülésszélesség  

78cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

2 üléses kanapé 

kar nélkül

ülésszélesség  

78cm

 2 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 2 deréktámasz 

párnával

Típuskód 2022 C 2021 C 2023 C 2020 C

elem típus szabadon álló csatlakozó elem csatlakozó elem köztes elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 225/79-96/132 191/79-96/132 191/79-96/132 154/79-96/132

Ülésmélység cm (cca.adatok) 57-83 57-83 57-83 57-83

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE) -

sarokágy felár (QRS)

"B"  komfortmagasság felár (KHB) -

állítható karfa felár (ATF) -

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

1,5 üléses 

kanapé bal 

karral

ülésszélesség  

110cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

1,5 üléses 

kanapé jobb 

karral

ülésszélesség  

110cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

1 üléses kanapé 

bal karral

ülésszélesség  

78cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

1 üléses kanapé 

jobb karral

ülésszélesség  

78cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

1 üléses kanapé 

kar nélkül

ülésszélesség  

88cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Típuskód 1011_110 C 1013_110 C 1011_78 C 1013_78 C 1010 C

elem típus csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem köztes elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 147/79-96/132 147/79-96/132 115/79-96/132 115/79-96/132 88/79-96/132

Ülésmélység cm (cca.adatok) 57-83 57-83 57-83 57-83 57-83

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

fekvőfelület cm

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

sarokágy felár (QRS) - - -

"B"  komfortmagasság felár (KHB) -

állítható karfa felár (ATF) -

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

Lábtartós fotel bal 

karral 

ülésszélesség  

88cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Lábtartós fotel 

jobb karral 

ülésszélesség  

88cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Lábtartós fotel bal 

karral 

ülésszélesség  

78cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Lábtartós fotel 

jobb karral 

ülésszélesség  

78cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Típuskód 1311_88 C 1313_88 C 1311_78 C 1313_78 C

elem típus csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 125/79-96/199 125/79-96/199 115/79-96/199 115/79-96/199

Ülésmélység cm (cca.adatok) 122-148 122-148 122-148 122-148

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

ágyneműtartó felár (BK)

"B"  komfortmagasság felár (KHB)

állítható karfa felár (ATF)

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

Lábtartós fotel bal 

karral 

ülésszélesség  

110 cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

Lábtartós fotel 

jobb karral 

ülésszélesség  

110 cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

sarokottomán 

balos

ülésszélesség  

78 cm

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 3 deréktámasz 

párnával

sarokottomán 

jobbos

ülésszélesség  78 

cm

 3 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 3 deréktámasz 

párnával

Típuskód 1311_110 C 1313_110 C 6531 C 6533 C

elem típus
csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 148/79-96/199 148/79-96/199 132/79-96/242 132/79-96/242

Ülésmélység cm (cca.adatok) 122-148 122-148 57-83 57-83

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

ágyneműtartó felár (BK)

"B" komfortmagasság felár (KHB)

állítható karfa felár (ATF) - -

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

2 üléses ottomán 

balos

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

2 üléses ottomán 

jobbos

ülésszélesség  78 

cm

 1 ülésmélység 

állító funkcióval  

és 

 1 deréktámasz 

párnával

2 üléses ottomán 

balos

ülésszélesség  78 

cm

fix támlával

2 üléses ottomán 

jpbbos

ülésszélesség  

78 cm

fix támlával

Típuskód 6021 C 6023 C 6021 D 6023 D

elem típus csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem csatlakozó elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 146/79-96/132 146/79-96/132 146/79-96/103 146/79-96/103

Ülésmélység cm (cca.adatok) 57-83 57-83 57 57

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

tároló felára (STR)

"B" komfortmagasság felár (KHB)

állítható fejtámla felár (KVS)

motoros relaxfunkció felár (ERLX) - -

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

Figyelem! Motoros relaxfunkció csak állítható fejtámlával együtt rendelhető

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.

Made in EU
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nach den Standards der Europäischen Union
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Santa Fe

A bútor elem neve

szegletes sarok

 2 ülésmélység állító 

funkcióval  és 

 2 deréktámasz párnával

aszimetrikus sarok balos

fix támlával

aszimetrikus sarok 

jobbos

fix támlával

Típuskód 4010 C 4011_CDL 4013_CDR

elem típus köztes elem köztes elem köztes elem

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 132/79-96/132 103/79-96/132 103/79-96/132

Ülésmélység cm (cca.adatok) 57-83 57 / 83 57 / 83

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

bőrrel bevont hátfal felár (RE)

"B" komfortmagasság felár (KHB)

állítható fejtámla felár (KVS)

Figyelem! A garnitúra 2 ülésmélyéggel rendelkezik:

C : 120-132cm mély (állítható)

D : 103cm mély (fix)

Az elemeket csak azonos betűjelű elemekkel lehet csatlakoztatni

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.

Made in EU
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Santa Fe

A bútor elem neve

ülőke tárolós ülőke kis ülőke deréktámasz párna

Típuskód 5010 5010_STR 5010_KL 7300

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. adatok) 128/43/68 128/43/68 68/43/68 62x30

Ülésmélység cm (cca.adatok) 68 68 68

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

"B" komfortmagasság felár (KHB) -

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.

Made in EU
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN

nach den Standards der Europäischen Union
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