
Capri

Modell leírás:

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

Ülésszerkezet: szendvics szerkezetű hab

Támlaszerkezet: gumiheveder, PUR-hab, vatta.

Láb: műanyag

Színkombináció: garnitúra bevonókombinációval NEM rendelhető.

A garnitúra mindig bevont hátfallal készül.

Kontraszt tűzés: A modell alapból bevonóhoz hasonló tűzéssel készül, kontraszt tűzés is kérhető.

Kontraszt tűzés esetén beige vagy barna szín választható, rendeléskor kérjük a kontraszt szín meghatározását.

Jellegrajzok: A típusrajzok tájékoztató jellegűek, valóságban eltérhetnek.

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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Capri

TV-funkció (manuális vagy motoros)  

Rendelhető a következő típusoknál:

 fotel

2 üléses kanapé 2 karral

2 üléses kanapé bal/jobb karral, 

3 üléses kanapé 2 karral

3 üléses kanapé bal/jobb karral, 

Mindig a karfa mellett van.

Manuális és motoros funkció NEM kombinálható egymással.

A 2 üléses és 3 üléses típusnál bal/jobb  vagy mindkettő karfa mellé választható a funkció.

A karfa 2 esetén a TV- funkció kapcsolója esztétikus, rejtett formában, 

a karfa és a mellette lévő ülésegység között helyezkedik el.

Lehajtható asztal és dugalj

Csak 3 üléses elemek középső ülésegységébe rendelhető.

TV funkció mellé lehajtható asztal nem rendelhető, csak fix vagy ágyas elembe.

Kanapéágy

Rendelhető 3 üléses kanapé 2 karral és 3 üléses kanapé bal/jobb karral típusnál.

Ágyneműtartó

Rendelhető 2 üléses kanapé 2 karral és 2 üléses kanapé bal/jobb karral típusnál.

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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Capri

1 2 3 4 5

A bútor elem neve fotel 2 kar
TV fotel manuális 

funkcióval

2 üléses kanapé 2 

kar

2 üléses kanapé bal 

kar

2 üléses kanapé 

jobb kar

Típuskód 1012 1012 2022 2021 2023

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 93 x 100 x 94 93 x 100 x 94 146 x 100 x 94 136 x 100 x 94 136 x 100 x 94

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45 45 45

Motoros TV funkció felár 

ülésegységenként *
          

Manuális TV funkció felár 

ülésegységenként  * 
                    

Ágyneműtartó felár **                     

* TV funkció mindig a karfa melletti ülésegységben

**  Vagy ágyneműtartó vagy TV funkció választható

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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Capri

6 7 8 9

A bútor elem neve
3 üléses kanapé 

2 kar
3 üléses bal kar

3 üléses kanapé 

jobb kar

3 üléses kanapé kar 

nélkül

Típuskód 3032 3031 3033 3030

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) 191 x 100 x 94 175 x 100 x 94 175 x 100 x 94 158 x 100 x 94

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45 45

Szélesség/Magasság/Mélység TV funkcióval cm 

(cca. Adatok)
203 x 100 x 94           

Fekvőfelület cm (cca. Adatok) 196 x 140 196 x 140 196 x 140           

Motoros TV funkció felár 

ülésegységenként *
          

Manuális TV funkció felár 

ülésegységenként * 
          

Lehajtható asztal felár **

Dugalj felár

USB csatlakozó felár *****

Kanapéágy felár ***           

* TV funkció mindig a karfa melletti ülésegységben

**  Csak a 3 üléses elemek középső ülésegységébe rendelhető. TV funkció mellé lehajtható asztal nem rendelhető, csak fixes, vagy ágyas elembe.

*** Vagy kanapéágy vagy TV funkció választható.

**** Vagy dugalj vagy USB csatlakozó választható, kettő egyszerre nem.

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként ca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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Capri

10 11 12 13 14 15

A bútor elem neve
lábtartós fotel 

bal kar

lábtartós fotel 

jobb kar

3 üléses 

sarokottmán 

balos

3 üléses 

sarokottmán 

jobbos

sarokelem ülőke

Típuskód 1311 1313 6531 6533 4010 5010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok)
107 x 100 x 166 107 x 100 x 166 214 x 100 x 94 214 x 100 x 94 104 x 100 x 104 70 x 45 x 70

Ülésmélység cm (cca.adatok) 130 130 56 56 56           

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45 45 45 45

A megadott méretek és típusrajzok tájékoztató jellegűek ( elemenként cca. 5 cm eltérés lehetséges). A modellváltozás jogát fenntarjuk.
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Capri

16 17 18

A bútor elem neve fotel bal kar fotel jobb kar fotel kar nélkül

Típuskód 1011 1013 1010

Szélesség/Magasság/Mélység cm (cca. Adatok) ca. 72 x 100 x 94 ca. 72 x 100 x 94

Ülésmélység cm (cca.adatok) 56 56 56

Ülésmagasság cm (cca.adatok) 45 45 45

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