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Informacja o Modelu
 
KORPUS : Stelaż klejony i kołkowany; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;

SIEDZENIE
: Sprężyny faliste; SANDWICH HR (Pianka HR 38kg/m3 / Pianka HR 30kg/m3);

Owata;
OPARCIE : Tasma elastyczna; Pianka HR 30kg/m3; Owata;
STOPKI : Metal; Drewno; 

 

1 Tkanina obiciowa

2 Owata

3 Pianka HR 30kg/m3

4 Taśma elastyczna

5 Sprężyna falista

6 Włóknina podkładowa

7 SANDWICH HR

8 Owata

 

 
Poduszki oparciowe z przestawną,
dwupozycyjną funkcją (przód - tył) w celu
regulacji głębokości siedzenia.

Funkcja spania (wysuwana). Materac w
standardzie w bawełnie.

Skrzynia pościelowa w otomanie Ruchoma część zagłówka

Ruchomy podłokietnik Skrzynia pościelowa w wyspie

ATESSA
Cennik obowiązuje do odwołania.
Data publikacji : Informacja o produkcie
 



Model może być wykonany tylko w jednej tkaninie lub w jednej skórze (uni)! 
Przy wykonaniu w skórze występują inne przeszycia, jak w przypadku tkaniny. 
Plecy w tkaninie prawdziwej. 
 
Dostępny tylko jeden komfort siedziska: SANDWICH HR 
 
W elementach z funkcją i bez funkcji mogą występować różnice w komforcie siedzenia. Jest to typowe dla
tego modelu i nie stanowi powodu do reklamacji.  
 
Warianty podłokietników: 
- A ruchomy - szerokość ok. 40 cm 
- B - szerokość ok. 21 cm 

 
W zamówieniu prosimy koniecznie podać rodzaj podłokietnika! 
Uwaga: cenę podłokietnika należy doliczyć 
Uwaga: wymiary podane w cenniku obejmują podłokietniki 
Uwaga: ze względu na dwie szerokości podłokietnika, szerokość powierzchni do leżenia w Longchair będzie
różna. Dla podłokietnika B należy zawsze wybierać Longchair lub zestaw z oznaczeniem (B). 
 
Funkcje 
Regulowany zagłówek w standardzie. 
 
Funkcja spania (FQ) 
Materac w standardzie jest w bawełnie. Istnieje możliwość zamówienia materaca w tkaninie głównej za 
dodatkową opłatą - patrz cennik. Przy wykonaniu w skórze materac jest wyłącznie w bawełnie. 
2FQ powierzchnia spania: 115x132 cm 
2,5FQ powierzchnia spania: 135x132 cm 
3FQ powierzchnia spania: 155x132 cm 
Podane wymiary powierzchni do leżenia odnoszą się tylko do wymiarów typu 2FQ / 2,5FQ / 3FQ, tj. bez
połączenia z innymi typami. 
Pojemnik na pościel jest dostępny w bryłach LHL / R 6141V (B) / 6143V (B). W przypadku brył E1ABL / R
6011VVEHK / 6013VVEHK i 1ABL / R 1091VVEHK / 1093VVEHK miejsce do przechowywania jest możliwe w
części wyspy. 
Element z funkcją spania (FQ) można łączyć tylko z elementami narożnymi. 
 
Regulacja głębokości siedziska- zmienna regulacja głębokości siedziska uzyskiwana poprzez przestawienie 
poduch oparciowych. 
Dzięki tej funkcji uzyskujemy 2 głębokości siedziska: 
C1 - 70 cm 
C2 - 56 cm 
 
Uwaga: w bryłach Longchair 6021V(B)/6023V(B)/6141V(B)/6143V(B)/6061V(B)/6063V(B) nie ma regulacji
głębokości siedziska. W bryłach E1ABL / R 6011VVE / 6013VVE / 6011VVEHK / 6013VVEHK oparcie jest
regulowane tylko dla elementu jednoosobowego. 



W bryłach Sp.Kl 8020V i E1ABL/R 6011V/6013V oparcie jest tylko stałe. 

 
Stopki 
- Stopka drewniana buczyna lakierowana (HF1) w cenie 
- Stopka drewniana dąb olejowany (HF1 Eiche geölt); dąb bielony (HF1 Eiche bianco) w cenie 
- Stopka metalowa (MF1); kolor czarny w cenie; chrom jako wariant za dopłatą 
- Stopka metalowa (MF2); kolor czarny w cenie; chrom jako wariant za dopłatą 
Jedna wysokość stopek = 15 cm; wysokość siedziska ok. 47 cm 

 
Dostępne wybarwienia drewna: patrz wzornik wybarwień drewna, w tym specjalne wybarwienie: dąb
olejowany i dąb bielony. 
 
Strona prawdziwa może być stosowana do wszystkich brył - z wyjątkiem brył z funkcją spania (FQ). 
 
W tym modelu stopki do transportu są demontowane aby uniknąć szkód transportowych. Stopki wymagają
montażu po rozpakowaniu mebla. 
W modelu stosuje się łączenie brył systemem typu haki. 
 

 
 

A = Laut Typenplan
Uwaga! B = 47 cm
Piktogramy brył mają wyłącznie charakter poglądowy i nie oddają rzeczywistego wyglądu mebla. C = 70 cm
Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm. Przy kombinacji brył prosimy podawać typy składające się na H = 88 cm - 106 cm
układ od strony lewej do prawej stojąc przed meblem. L = 117 cm

 
 

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

1501VVE 1503VVE 1751VVE 1753VVE 2000VVE 2001VVE
1,5Lvkv m. Ver.

Rucken
1,5Rvkv m. Ver.

Rucken
1,75Lvkv m. Ver.

Rucken
1,75Rvkv m. Ver.

Rucken 2vkv m. Ver. Rucken 2Lvkv m. Ver.
Rucken

OPIS ARTYKULU

1,5 z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,75 z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,75 z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem,
z regulowanym

zagłówkiem  

2-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem,
z regulowanym

zagłówkiem  

 Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy  Cenę podłokietnika należy



doliczyć doliczyć doliczyć doliczyć doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)     121 cm  
Szerokość z podł. A klpb 121 cm 121 cm 131 cm 131 cm  161 cm
Szerokość z podł. B 102 cm 102 cm 112 cm 112 cm  142 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 0.7 qbm 0.7 qbm 0.78 qbm 0.78 qbm 1.03 qbm 1.03 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

2003VVE 2002VVE 2020VVE 2021VVE 2023VVE 2500VVE
2Rvkv m. Ver.

Rucken
2LRvkv m. Ver.

Rucken
2FQvkv m. Ver.

Rucken
2FQLvkv m. Ver.

Rucken
2FQRvkv m. Ver.

Rucken
2,5vkv m. Ver.

Rucken

OPIS ARTYKULU

2-sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa z dwoma
podłokietnikami, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa z funkcją spania,
bez podłokietników, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa z funkcją spania,
z lewym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa z funkcją spania,
z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem,

z regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem,
z regulowanym

zagłówkiem  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę podłokietnika należy
doliczyć

Cenę podłokietnika należy
doliczyć

 

      
SZEROKOŚĆ (W)   121 cm   141 cm
Szerokość z podł. A klpb 161 cm 201 cm  161 cm 161 cm  
Szerokość z podł. B 142 cm 163 cm  142 cm 142 cm  

GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 1.03 qbm 1.03 qbm 1.03 qbm 1.03 qbm 1.03 qbm 1.19 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

2501VVE 2503VVE 2502VVE 2047VVE 2048VVE 2049VVE
2,5Lvkv m. Ver.

Rucken
2,5Rvkv m. Ver.

Rucken
2,5LRvkv m. Ver.

Rucken
2,5FQvkv m. Ver.

Rucken
2,5FQLvkv m. Ver.

Rucken
2,5FQRvkv m. Ver.

Rucken

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z dwoma
podłokietnikami, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z funkcją
spania, bez

podłokietników, z
przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z funkcją
spania, z lewym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem,

z regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z funkcją
spania, z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem,

z regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę podłokietnika należy
doliczyć

Cenę podłokietnika należy
doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)    141 cm   
Szerokość z podł. A klpb 181 cm 181 cm 221 cm  181 cm 181 cm
Szerokość z podł. B 162 cm 162 cm 183 cm  162 cm 162 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 1.19 qbm 1.19 qbm 1.19 qbm 1.19 qbm 1.19 qbm 1.19 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

3000VVE 3001VVE 3003VVE 3002VVE 3020VVE 3021VVE

3vkv m. Ver. Rucken 3Lvkv m. Ver.
Rucken

3Rvkv m. Ver.
Rucken

3LRvkv m. Ver.
Rucken

3FQvkv m. Ver.
Rucken

3FQLvkv m. Ver.
Rucken

OPIS ARTYKULU

3-sofa bez
podłokietników, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z dwoma
podłokietnikami, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z funkcją spania,
bez podłokietników, z

przestawnym oparciem,
z regulowanym

zagłówkiem  

3-sofa z funkcją spania,
z lewym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem,

z regulowanym
zagłówkiem  

  
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę podłokietnika należy
doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 161 cm    161 cm  
Szerokość z podł. A klpb  201 cm 201 cm 241 cm  201 cm
Szerokość z podł. B  182 cm 182 cm 203 cm  182 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm



WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 1.36 qbm 1.36 qbm 1.36 qbm 1.36 qbm 1.36 qbm 1.36 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

3023VVE 1091VVE 1093VVE 1091VVEHK 1093VVEHK 6011V
3FQRvkv m. Ver.

Rucken
1ABLvkv m. Ver.

Rucken
1ABRvkv m. Ver.

Rucken
1ABLvkvHochklpb

m. Ver. Rucken
1ABRvkvHochklpb

m. Ver. Rucken E1ABLvkv

OPIS ARTYKULU

3-sofa z funkcją spania,
z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

Otomana lewa, z
przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

Otomana prawa, z
przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

Otomana lewa z
otwieraną wyspą, z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

Otomana prawa z
otwieraną wyspą, z

przestawnym oparciem,
z regulowanym

zagłówkiem  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą, z
regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
     

      
SZEROKOŚĆ (W)  127 cm 127 cm 127 cm 127 cm 100 cm
Szerokość z podł. A klpb 201 cm      
Szerokość z podł. B 182 cm      

GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 241 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 1.36 qbm 1.08 qbm 1.08 qbm 1.08 qbm 1.08 qbm 2.16 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

6013V 6011VVE 6013VVE 6011VVEHK 6013VVEHK 6021V

E1ABRvkv E1ABLvkv m. Ver.
Rucken

E1ABRvkv m. Ver.
Rucken

E1ABLvkvHochklpb
m. Ver. Rucken

E1ABRvkvHochklpb
m. Ver. Rucken

LLvkv o. Ver.
Rucken

OPIS ARTYKULU

Prawy element
narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą, z

regulowanym
zagłówkiem  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą, z
regulowanym
zagłówkiem, z

przestawnym oparciem
 

Prawy element
narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą, z

regulowanym
zagłówkiem, z

przestawnym oparciem
 

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą, z regulowanym

zagłówkiem, z
przestawnym oparciem

 

Prawy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą, z regulowanym

zagłówkiem, z
przestawnym oparciem

 

Longchair z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

      
Cenę podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 100 cm 114 cm 114 cm 114 cm 114 cm  
Szerokość z podł. A klpb      111 cm
Szerokość z podł. B       

GŁĘBOKOŚĆ (L) 241 cm 241 cm 241 cm 241 cm 241 cm 190 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 144 cm
QBM 2.16 qbm 2.45 qbm 2.45 qbm 2.45 qbm 2.45 qbm 1.09 qbm

      

LIVINGROOM

CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

6023V 60210VB 60230VB 6141V 6143V 6141VB
LRvkv o. Ver.

Rucken
LLvkv o. Ver.

Rucken (Arm B)
LRvkv o. Ver.

Rucken (Arm B)
LHLvkv o. Ver.

Rucken
LHRvkv o. Ver.

Rucken
LHLvkv o. Ver.

Rucken (Arm B)

OPIS ARTYKULU

Longchair z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z prawym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)       
Szerokość z podł. A klpb 111 cm   111 cm 111 cm  
Szerokość z podł. B  92 cm 92 cm   92 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm
QBM 1.09 qbm 1.09 qbm 1.09 qbm 1.09 qbm 1.09 qbm 1.09 qbm

      



LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

6143VB 6061V 6063V 60610VB 60630VB 8020V
LHRvkv o. Ver.

Rucken (Arm B)
LLXLvkv o. Ver.

Rucken
LRXLvkv o. Ver.

Rucken
LLXLvkv o. Ver.
Rucken (Arm B)

LRXLvkv o. Ver.
Rucken (Arm B)

Sp.Klvkv o. Ver.
Rucken

OPIS ARTYKULU

Longchair z prawym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair duży z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair duży z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair duży z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair duży z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Element narożny, z
regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
 

      
SZEROKOŚĆ (W)      114 cm
Szerokość z podł. A klpb  131 cm 131 cm    
Szerokość z podł. B 92 cm   112 cm 112 cm  

GŁĘBOKOŚĆ (L) 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 114 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 144 cm 47 cm & 67 cm
QBM 1.09 qbm 1.38 qbm 1.38 qbm 1.38 qbm 1.38 qbm 1.04 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU 90707 91260 9121K 9123K 9221 9223

Hocker 70x70 Hocker 125x60 AL A m.klpb AR A m.klpb AL B AR B

OPIS ARTYKULU Pufa 70x70  Pufa 125x60  Podłokietnik lewy A,
ruchomy  

Podłokietnik prawy A,
ruchomy  

Podłokietnik lewy B  Podłokietnik prawy B  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 70 cm 125 cm 40 cm 40 cm 21 cm 21 cm
Szerokość z podł. A klpb       
Szerokość z podł. B       

GŁĘBOKOŚĆ (L) 70 cm 60 cm 106 cm 106 cm 106 cm 106 cm
WYSOKOŚĆ (H) 47 cm 47 cm 54 cm 54 cm 63 cm 63 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 60 cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm
QBM 0.25 qbm 0.38 qbm 0.33 qbm 0.33 qbm 0.17 qbm 0.17 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

9477VVE 9479VVE 9477VVEB 9479VVEB 591V 590V

1,75Lvkv m. Ver.
Rucken-LRXLvkv o.

Ver. Rucken

LLXLvkv o. Ver.
Rucken-1,75Rvkv

m. Ver. Rucken

1,75Lvkv mVer.
Rucken-LRXLvkv

oVer. Rucken (Arm
B)

LLXLvkv oVer.
Rucken (Arm

B)-1,75Rvkv mVer.
Rucken

2,5Lvkv m. Ver.
Rucken-E1ABRvkv

E1ABLvkv-2,5Rvkv
m. Ver. Rucken

OPIS ARTYKULU

1,75 z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem
+ Longchair duży z

prawym
podłokietnikiem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair duży z
lewym

podłokietnikiem + 1,75
z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

1,75 z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem
+ Longchair duży z

prawym
podłokietnikiem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair duży z
lewym

podłokietnikiem + 1,75
z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

2,5-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem
+ Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą; z

regulowanym
zagłówkiem  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem;
z regulowanym

zagłówkiem  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)       
Szerokość z podł. A klpb 262 cm 262 cm   281 cm 281 cm
Szerokość z podł. B   224 cm 224 cm 262 cm 262 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 241 cm 241 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 2.16 qbm 2.16 qbm 2.16 qbm 2.16 qbm 3.35 qbm 3.35 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA



KOD ARTYKULU

9697VVE 9698VVE 846VVE 553VVE 846VVEB 553VVEB
2,5FQLvkv m.Ver.

Rucken-
E1ABRHochklpb
m.Ver. Rucken

E1ABLHochklpb
m.Ver. Rucken-

2,5FQRvkv m.Ver.
Rucken

2,5Lvkv m. Ver.
Rucken-LRvkv o.

Ver. Rucken

LLvkv o. Ver.
Rucken-2,5Rvkv m.

Ver. Rucken

2,5Lvkv mVer.
Rucken-LRvkv oVer.

Rucken (Arm B)

LLvkv oVer. Rucken
(Arm B)-2,5Rvkv

mVer. Rucken

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa z funkcją
spania, z lewym

podłokietnikiem +
Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i otwieraną
wyspą; z przestawnym

oparciem, z
regulowanym
zagłówkiem  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą + 2,5-sofa z
funkcją spania, z

prawym
podłokietnikiem; z

przestawnym
oparciem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem; z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem + 2,5-

sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym
oparciem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

2,5-sofa z lewym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem; z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z lewym
podłokietnikiem + 2,5-

sofa z prawym
podłokietnikiem, z

przestawnym oparciem;
z regulowanym

zagłówkiem 
możliwy tylko podł. B  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)       
Szerokość z podł. A klpb 295 cm 295 cm 292 cm 292 cm   
Szerokość z podł. B 276 cm 276 cm   254 cm 254 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 241 cm 241 cm 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 3.64 qbm 3.64 qbm 2.28 qbm 2.28 qbm 2.28 qbm 2.28 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

832VVE 831VVE 832VVEB 831VVEB 5555VVE 5554VVE

2,5FQLvkv m. Ver.
Rucken-LHRvkv o.

Ver. Rucken

LHLvkv o. Ver.
Rucken-2,5FQRvkv

m. Ver. Rucken

2,5FQLvkv mVer.
Rucken-LHRvkv

oVer. Rucken (Arm
B)

LHLvkv oVer.
Rucken (Arm

B)-2,5FQRvkv mVer.
Rucken

E1ABLvkv-2,5vkv m.
Ver. Rucken-LRvkv

o. VR

LLvkv o. VR-2,5vkv
m. Ver. Rucken-

E1ABRvkv

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa z funkcją
spania, z lewym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem i
skrzynią pościelową; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową +
2,5-sofa z funkcją
spania, z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

2,5-sofa z funkcją
spania, z lewym

podłokietnikiem, z
przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem i
skrzynią pościelową; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową +
2,5-sofa z funkcją
spania, z prawym

podłokietnikiem, z
przestawnym
oparciem; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-sofa bez

podłokietników, z
przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem; z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem + 2,5-

sofa bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

 
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć
Cenę podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)       
Szerokość z podł. A klpb 292 cm 292 cm   352 cm 352 cm
Szerokość z podł. B   254 cm 254 cm   

GŁĘBOKOŚĆ (L) 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm 241 cm 241 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 2.28 qbm 2.28 qbm 2.28 qbm 2.28 qbm 4.44 qbm 4.44 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

5555VVEB 5554VVEB 4593VVE 4592VVE 4593VVEB 4592VVEB
E1ABLvkv-2,5vkv
m. Ver. Rucken-

LRvkv o. VR (Arm
B)

LLvkv oVR (Arm
B)-2,5vkv mVer.

Rucken-E1ABRvkv

E1ABLvkv-
2,5FQvkv m. Ver.

Rucken-LHRvkv o.
VR

LHLvkv o. VR-
2,5FQvkv m. Ver.

Rucken-E1ABRvkv

E1ABLvkv-2,5FQvkv
mVer. Rucken-

LHRvkv oVR (Arm
B)

LHLvkv oVR (Arm
B)-2,5FQvkv mVer.
Rucken-E1ABRvkv

OPIS ARTYKULU

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-sofa bez

podłokietników, z
przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem; z
regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z lewym
podłokietnikiem + 2,5-

sofa bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-sofa z funkcją

spania, bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem i
skrzynią pościelową; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową +
2,5-sofa z funkcją

spania, bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. A  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-sofa z funkcją

spania, bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Longchair z prawym

podłokietnikiem i
skrzynią pościelową; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  

Longchair z lewym
podłokietnikiem i

skrzynią pościelową +
2,5-sofa z funkcją

spania, bez
podłokietników, z

przestawnym oparciem
+ Prawy element

narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą; z

regulowanym
zagłówkiem 

możliwy tylko podł. B  
 Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy Cenę podłokietnika należy



doliczyć doliczyć doliczyć doliczyć doliczyć doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W)       
Szerokość z podł. A klpb   352 cm 352 cm   
Szerokość z podł. B 333 cm 333 cm   333 cm 333 cm

GŁĘBOKOŚĆ (L) 241 cm 241 cm 241 cm 241 cm 241 cm 241 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm 47 cm & 70 cm
QBM 4.44 qbm 4.44 qbm 4.44 qbm 4.44 qbm 4.44 qbm 4.44 qbm

      

LIVINGROOM

CENNIK

ATESSA
KOD ARTYKULU

9191 9193
Seite echt bezogen

links
Seite echt bezogen

rechts

OPIS ARTYKULU Strona prawdziwa lewa
 

Strona prawdziwa
prawa  

   

  
SZEROKOŚĆ (W) 1 cm 1 cm
Szerokość z podł. A klpb   
Szerokość z podł. B   

GŁĘBOKOŚĆ (L) 106 cm 106 cm
WYSOKOŚĆ (H) 88 cm 88 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) cm & cm cm & cm
QBM 0 qbm 0 qbm

  


