
Tonga

Modell leírás: modern sarokgarnitúra választható ággyal, ágyneműtartóval, karfafunkcióval.

Az előrehúzható támlafunkciót (ülésmélység állító támla) az ár mindig tartalmazza. 

A 2,5 üléses kar nélküli illetve  bal/jobb karos típus 2 db-ot, ottomán bal/jobb (6021, 6023) típus 1 db-ot tartalmaz.

A sarokelem és lábtartós fotel bal/jobb kar típunál nincs ülésmélység állító funkció.

Vázszerkezet: tömör fa és egyéb fa anyag

Ülésszerkezet: hullámrugó, bonell rugó, hab, vatta borítás

Támlaszerkezet: rugalmas gumiheveder, PUR-hab, vatta borítás, minden típus bevont hátfalú

Láb: alap: fém 2 féle variációban, variáció 3 feláras fémláb (kufenfuss). 

Szín variáció: fekete matt, nikkel szatén, nikkel fekete.

Ülőke csak 1. vagy 2. variáns fémlábbal rendelhető.

Színkombináció: a garnitúra bevonókombinációval NEM rendelhető. 

A bútor elem neve 2,5 üléses kanapé bal kar - lábtartós fotel jobb kar 2,5 üléses kanapé jobb kar - lábtartós fotel bal kar

Méretek/típuskód

Szélesség/Magasság/Mélység cm 

(ca.adat)
312 x 89 x 173 312 x 89 x 173

Ülésmélység cm 53-67 53-67

Ülésmagasság cm 48 48

Fekvőfelület cm ca. 133 x 226 133 x 226

Sarokágy felár 

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont 

Sarokágy felár saját bőr bevonóval bevont 

Ágyneműtartó felár

Karfa funkció felár **

Fémláb felár

** Karfa funkció 1 db kanapé bal/jobb kar és a lábtartós fotel bal/jobb kar típusnál.

Variáció 3. láb (kufenfuss) esetén: 1311/1313, 2521/2523 és 6021/6023  típusok alatt 1 db kombinálva a 2. variáció lábbal. 

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

A bútor elem neve sarokelem
2,5 üléses kanapé kar 

nélkül

2,5 üléses kanapé 

bal kar

2,5 üléses kanapé 

jobb kar
lábtartós fotel bal kar lábtartós fotel jobb kar

Méretek/típuskód 4010 *** 2520 2521 2523 1311 1313

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat)
97 x 89 x 97 142 x 89 x 104 183 x 89 x 104 183 x 89 x 104 173 x 89 x 129 173 x 89 x 129

Ülésmélység cm 67 53-67 53-67 53-67 142 142

Ülésmagasság cm 48 48 48 48 48 48

Sarokágy felár - - -

Sarokágy felár saját szövet bevonóval bevont - - -

Sarokágy felár saját bőr bevonóval bevont - - -

Ágyneműtartó felár - - - -

Karfa funkció felár ** - -

Fémláb felár - -

 

A bútor elem neve
2 üléses ottomán 

balos

2 üléses ottomán 

jobbos
ülőke deréktámasz szalagos fejtámasz szegletes fejtámasz

Méretek/típuskód 6021 6023 5010 7300 7300 7300

Szélesség/Magasság/Mélység cm (ca.adat) 127 x 89 x 102 127 x 89 x 102 138 x 48 x 71 65 x 25 52 x 22 50 x 25

Ülésmélység cm 53-67 53-67 71 - - -

Ülésmagasság cm 48 48 48 - - -

Ágyneműtartó felár - -

Fémláb felár - -

** Karfa funkció 1 db kanapé bal/jobb kar és a lábtartós fotel bal/jobb kar típusnál.

Variáció 3. láb (kufenfuss) esetén: 1311/1313, 2521/2523 és 6021/6023  típusok alatt 1 db kombinálva a 2. variáció lábbal. 

Láb variációk

Felár ellenében

             1. 2. 3.

Fém láb variánsok

matt fekete  nikkel szatén  nikkel fekete

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

*** láb nélküli elem, CSAK sarokelemmel vagy lábtartós fotellel kapcsolható össze. 
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