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Informacja o produkcie

 

Informacja o Modelu
 
KORPUS : Stelaż klejony i kołkowany; Płyta wiórowa; Płyta pilśniowa; Sklejka;
SIEDZENIE : Sprężyny faliste; Owata;

Wariant 1 BONEL (Bonel / Pianka HR 38kg/m3);
Wariant 2 - MEMORY SAN(Pianka Visco / Pianka HR 44kg/m3);

OPARCIE : Tasma elastyczna; Pianka 25kg/m3; Owata;
STOPKI : Drewno; Metal; 

 

1 Tkanina obiciowa

2 Owata

3 Pianka 25kg/m3

4 Taśma elastyczna

5 Sprężyna falista

6 Włóknina podkładowa

7 WARIANT 1 - BONEL; WARIANT 2 - MEMORY
SANDWICH

8 Owata

 

 

Skrzynia pościelowa w wyspie Pojemnik na pościel (wysuwany).

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

TAVILO
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.  
 
Komforty siedziska: 
War. 1 - Bonel jako standard 
War. 2 - Memory San jako opcja za dopłatą 

 
 
Warianty głębokości: 

 
W obrębie jednego układu można łączyć ze sobą wyłącznie bryły z tą samą głębokością. 
 
5 optyk podłokietnika w dwóch wysokościach (do podłogi / nad podłogą): A/B; C/D; E/F; G/H; J/K. Wymiar
i cenę podłokietnika należy doliczyć. 
W zamówieniu prosimy koniecznie podać rodzaj podłokietnika! 

 
Rodzaje stopek 
- Metal (MF); dostępne w wybarwieniu chrom oraz czarnym; 
- Drewno (HF) bukowe lakierowane 
- Drewno dębowe olejowane (HF Eiche geoelt); dębowe bielone (HF Eiche bianco) - za dopłatą; 

 
Dostępne wybarwienia stopek drewnianych: patrz wzornik wybarwień. 
 
W podlokietnikach: A/C/E/G/J stopki podczas transportu są zamontowane; w podłokietnikach B/D/F/H/K
stopki należy samemu zamontować. 
Trzy wysokości siedziska: 
Wysokość siedziska regulowana jest wysokością stopek. 
wys. siedziska ca 46 cm - stopki HF1 / MF1 
wys. siedziska ca 47 cm - stopki HF2 / MF2 
wys. siedziska ca 48 cm - stopki HF3 / MF3 



 
Funkcje 
Funkcja spania (FQ) 
Funkcja spania oferowana jest wyłącznie na jednej wysokości siedziska: ca 46 cm (HF1 / MF1) i tylko w
wersji płytkiej (gł.siedziska ca 52 cm). 
Uwaga: Elementy z funkcją spania nie mogą być łączone z bryłą TE.Gr. z powodu powstawania szpary w
powierzchni leżącej. 
Przy wykonaniu w tkaninie materac jest zawsze tapicerowany w tkaninie prawdziwej. Przy wykonaniu w
skórze naturalnej funkcja spania wykonana jest wyłącznie w bawełnie. 
2FQ: powierzchnia spania: 135cmx113cm 
2,5FQ: powierzchnia spania:155cmx113cm 
Pojemnik na pościel jest możliwy w elementach 2 i 2,5 z jednym lub dwoma podłokietnikami, lub też w
bryle przelotowej bez podłokietników. 
 
Funkcja regulacji głębokości siedziska (SAz) 
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w wariancie płytkim (Un�ef) - gł.siedziska ca 52 cm. 
Siedzisko w bryłach z manualną funkcją regulacji siedziska wysuwa się ca 4 cm (3 skoki).  
Bryły z funkcją wysuwanego siedziska (manualne) mogą być łączone wyłącznie z bryłami narożnymi (E1ABL
/ LL / Sp.Kl / Te.Gr.). Bryły przelotowe bez podłokietników nie mogą być łączone z bryłą z funkcją Saz.  
 
Funkcja elektryczna relaksu (Relax m.Motor) 
Model posiada funkcję relaks z motorem, w której oparcie kładzie się do tyłu a podnóżek unosi w górę. 
Pracę motorów reguluje się za pomocą sensorów umieszczonych na wewnętrznej stronie poduszki



siedzeniowej. 
Bryły z funkcją relaksu z motorem nie mogą być łączone z bryłami z funkcją FQ, z bryłami z funkcją SAz oraz
sofami posiadającym pojemnik na pościel.  
Standardowo sofy z funkcją relaksu są dostarczane jako dwa elementy, a sofy bez funkcji jako jeden. 
Manualny zagłówek jest w standardzie w bryłach z motorem. 
Uwaga! W modelach z funkcją relaksu z motorem producent zaleca, aby silnik funkcji nie pracował dłużej
niż max. 2 minuty. Aby kontynuować należy zrobić 18 min przerwy w pracy silnika. 
Wymiary funkcji Relax m.Motor po rozłożeniu: 

 
Dla brył z motorem można zamówić za dopłatą akumulator (AKU). Ważne: w bryłach z dwoma motorami
należy zamówić 2 aku. 
 
Strona prawdziwa 
Opcjonalnie możliwa za dodatkową opłatą strona prawdziwa tylko w bryłach bezfunkcyjnych. 
 
W modelu stosuje się łączenie brył systemem typu haki. 

 
 

A = Laut Typenplan

Uwaga!
B = 47 cm;
(HF2/MF2/MF5)

Piktogramy brył mają wyłącznie charakter poglądowy i nie oddają rzeczywistego wyglądu mebla. C = 52 cm

Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm. Przy kombinacji brył prosimy podawać typy składające się na H = Laut Typenplan

układ od strony lewej do prawej stojąc przed meblem. L = Laut Typenplan

 
 

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1000KST 1000UKST 1001KST 1001UKST 1003KST 1003UKST

1(60) TIEF m.Kst 1(60) UNTIEF m.Kst 1L(60) TIEF m.Kst 1L(60) UNTIEF
m.Kst 1R(60) TIEF m.Kst 1R(60) UNTIEF

m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (60) głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) płytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) głęboka, z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.61 qbm 0.59 qbm 0.61 qbm 0.59 qbm 0.61 qbm 0.59 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK



TAVILO

KOD ARTYKULU
1002KST 1002UKST 1070KST 1070UKST 1071KST 1071UKST

1LR(60) TIEF m.Kst 1LR(60) UNTIEF
m.Kst 1(70) TIEF m.Kst 1(70) UNTIEF m.Kst 1L(70) TIEF m.Kst 1L(70) UNTIEF

m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (60) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) głęboka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 60 cm 60 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.61 qbm 0.59 qbm 0.71 qbm 0.69 qbm 0.71 qbm 0.69 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1073KST 1073UKST 1072KST 1072UKST 1250KST 1250UKST

1R(70) TIEF m.Kst 1R(70) UNTIEF
m.Kst 1LR(70) TIEF m.Kst 1LR(70) UNTIEF

m.Kst 1(80) TIEF m.Kst 1(80) UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (70) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

      
SZEROKOŚĆ (W) 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm 80 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.71 qbm 0.69 qbm 0.71 qbm 0.69 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1251KST 1251UKST 1253KST 1253UKST 1252KST 1252UKST

1L(80) TIEF m.Kst 1L(80) UNTIEF
m.Kst 1R(80) TIEF m.Kst 1R(80) UNTIEF

m.Kst 1LR(80) TIEF m.Kst 1LR(80) UNTIEF
m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (80) głęboka, z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.81 qbm 0.78 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1500KST 1500UKST 1501KST 1501UKST 1503KST 1503UKST

1,5(90) TIEF m.Kst 1,5(90) UNTIEF
m.Kst 1,5L(90) TIEF m.Kst 1,5L(90) UNTIEF

m.Kst 1,5R(90) TIEF m.Kst 1,5R(90) UNTIEF
m.Kst

OPIS ARTYKULU

1,5 głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 głęboka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 głęboka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

   Cenę i wymiar Cenę i wymiar Cenę i wymiar Cenę i wymiar



podłokietnika należy
doliczyć

podłokietnika należy
doliczyć

podłokietnika należy
doliczyć

podłokietnika należy
doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.91 qbm 0.87 qbm 0.91 qbm 0.87 qbm 0.91 qbm 0.87 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1502KST 1502UKST 2004UKST 2004KST 20014UKST 20034UKST
1,5LR(90) TIEF

m.Kst
1,5LR(90) UNTIEF

m.Kst 2 Kl. UNTIEF m.Kst 2 Kl. TIEF m.Kst 2L Kl. UNTIEF m.Kst 2R Kl. UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

1,5 głęboka, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
lewym

podłokietnikiem, z
ruchomym zagłówkiem

 

2-sofa mała, płytka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 90 cm 90 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.91 qbm 0.87 qbm 1.16 qbm 1.2 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

20014KST 20034KST 20024UKST 20024KST 2000UKST 2000KST

2L Kl. TIEF m.Kst 2R Kl. TIEF m.Kst 2LR Kl. UNTIEF
m.Kst 2LR Kl. TIEF m.Kst 2 UNTIEF m.Kst 2 TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa mała, głęboka z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka z
prawym

podłkietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

      
SZEROKOŚĆ (W) 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 140 cm 140 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm
QBM 1.2 qbm 1.2 qbm 1.16 qbm 1.2 qbm 1.34 qbm 1.39 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 2001UKST 2003UKST 2001KST 2003KST 2002UKST 2002KST

2L UNTIEF m.Kst 2R UNTIEF m.Kst 2L TIEF m.Kst 2R TIEF m.Kst 2LR UNTIEF m.Kst 2LR TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa płytka z lewym
podłokietnikiem, z

ruchomym zagłówkiem
 

2-sofa płytka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka z
prawym

podłkietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 105 cm 109 cm 109 cm 105 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm
QBM 1.34 qbm 1.34 qbm 1.39 qbm 1.39 qbm 1.34 qbm 1.39 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO



KOD ARTYKULU 2500UKST 2500KST 2501UKST 2503UKST 2501KST 2503KST
2,5 UNTIEF m.Kst 2,5 TIEF m.Kst 2,5L UNTIEF m.Kst 2,5R UNTIEF m.Kst 2,5L TIEF m.Kst 2,5R TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa plytka bez
podłokietników, z

ruchomym zagłówkiem
 

2,5-sofa głęboka, bez
podłokietników, z

ruchomym zagłówkiem
 

2,5-sofa płytka z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa głęboka z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa głęboka z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm 109 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm
QBM 1.53 qbm 1.59 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm 1.59 qbm 1.59 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

2502UKST 2502KST 3000UKST 3000KST 3001UKST 3003UKST
2,5LR UNTIEF

m.Kst 2,5LR TIEF m.Kst 3 UNTIEF m.Kst 3 TIEF m.Kst 3L UNTIEF m.Kst 3R UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa płytka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa głęboka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa pytka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa głęboka, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka z prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 160 cm 160 cm 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.53 qbm 1.59 qbm 1.72 qbm 1.78 qbm 1.72 qbm 1.72 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

3001KST 3003KST 3002UKST 3002KST 1000MKST 1000UMKST

3L TIEF m.Kst 3R TIEF m.Kst 3LR UNTIEF m.Kst 3LR TIEF m.Kst 1(60) TIEF relax
m.motor m.Kst

1(60) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU

3-sofa głęboka z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa głęboka z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa głęboka z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) głęboka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z regulowanym

zagłówkiem  

1 (60) płytka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z regulowanym

zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

      
SZEROKOŚĆ (W) 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm 60 cm 60 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 109 cm 105 cm 109 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.78 qbm 1.78 qbm 1.89 qbm 1.96 qbm 0.61 qbm 0.59 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1001MKST 1001UMKST 1003MKST 1003UMKST 1002MKST 1002UMKST

1L(60) TIEF relax
m.motor m.Kst

1L(60) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1R(60) TIEF relax
m.motor m.Kst

1R(60) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1LR(60) TIEF relax
m.motor m.Kst

1LR(60) UNTIEF
relax m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU 1 (60) głęboka, z
lewym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z

1 (60) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z

1 (60) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

1 (60) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  



regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.61 qbm 0.59 qbm 0.61 qbm 0.59 qbm 0.61 qbm 0.59 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1070MKST 1070UMKST 1071MKST 1071UMKST 1073MKST 1073UMKST
1(70) TIEF relax
m.motor m.Kst

1(70) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1L(70) TIEF relax
m.motor m.Kst

1L(70) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1R(70) TIEF relax
m.motor m.Kst

1R(70) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (70) głęboka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) głęboka, z
lewym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.71 qbm 0.69 qbm 0.71 qbm 0.69 qbm 0.71 qbm 0.69 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1072MKST 1072UMKST 1250MKST 1250UMKST 1251MKST 1251UMKST

1LR(70) TIEF relax
m.motor m.Kst

1LR(70) UNTIEF
relax m.motor

m.Kst
1(80) TIEF relax
m.motor m.Kst

1(80) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1L(80) TIEF relax
m.motor m.Kst

1L(80) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (70) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (70) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 70 cm 70 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.71 qbm 0.69 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1253MKST 1253UMKST 1252MKST 1252UMKST 1500MKST 1500UMKST

1R(80) TIEF relax
m.motor m.Kst

1R(80) UNTIEF relax
m.motor m.Kst

1LR(80) TIEF relax
m.motor m.Kst

1LR(80) UNTIEF
relax m.motor

m.Kst
1,5(90) TIEF relax

m.motor m.Kst
1,5(90) UNTIEF relax

m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU

1 (80) głęboka, z
prawym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z prawym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 (80) płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 głęboka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z regulowanym

zagłówkiem  

1,5 płytka, bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z regulowanym

zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

      
SZEROKOŚĆ (W) 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 90 cm 90 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm



WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.81 qbm 0.78 qbm 0.81 qbm 0.78 qbm 0.91 qbm 0.87 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

1501MKST 1501UMKST 1503MKST 1503UMKST 1502MKST 1502UMKST

1,5L(90) TIEF relax
m.motor m.Kst

1,5L(90) UNTIEF
relax m.motor

m.Kst
1,5R(90) TIEF relax

m.motor m.Kst
1,5R(90) UNTIEF

relax m.motor
m.Kst

1,5LR(90) TIEF relax
m.motor m.Kst

1,5LR(90) UNTIEF
relax m.motor m.Kst

OPIS ARTYKULU

1,5 głęboka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z lewym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 głęboka, z prawym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z prawym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 głęboka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

1,5 płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 0.91 qbm 0.87 qbm 0.91 qbm 0.87 qbm 0.91 qbm 0.87 qbm

      

LIVINGROOM

CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

20404UKST 20404KST 20414UKST 20434UKST 20414KST 20434KST
2S Kl. UNTIEF

m.Kst 2S Kl. TIEF m.Kst 2LS Kl. UNTIEF
m.Kst

2RS Kl. UNTIEF
m.Kst 2LS Kl. TIEF m.Kst 2RS Kl. TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa mała, płytka ze
skrzynią na pościel, bez

podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka ze
skrzynią na pościel, bez

podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka ze
skrzynią na pościel, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka ze
skrzynią na pościel, z

prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka ze
skrzynią na pościel, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka ze
skrzynią na pościel, z

prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm 109 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm
QBM 1.16 qbm 1.2 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm 1.2 qbm 1.2 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

20424UKST 20424KST 20204UKST 20214UKST 20234UKST 20604UKST
2LRS Kl. UNTIEF

m.Kst 2LRS Kl. TIEF m.Kst 2FQ Kl. UNTIEF
m.Kst

2FQL Kl. UNTIEF
m.Kst

2FQR Kl. UNTIEF
m.Kst 2SAz Kl. m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa mała, płytka ze
skrzynią na pościel, z

dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, głęboka ze
skrzynią na pościel, z

dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
fukcją spania, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
fukcja spania, z lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
prawym

podłokietnikiem, z
funkcją spania, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
regulowaną

głębokoscią siedziska,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

      
SZEROKOŚĆ (W) 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.16 qbm 1.2 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK



TAVILO
KOD ARTYKULU 20614UKST 20634UKST 20624UKST 2040UKST 2040KST 2041UKST

2SAzL Kl. m.Kst 2SAzR Kl. m.Kst 2SAzLR Kl. m.Kst 2S UNTIEF m.Kst 2S TIEF m.Kst 2LS UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa mała, płytka z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa mała, płytka z
wysuwanym

siedziskiem, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka ze
skrzynią na pościel, bez

podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka ze
skrzynią na pościel, bez

podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka ze
skrzynią na pościel, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
  

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 120 cm 120 cm 120 cm 140 cm 140 cm 140 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.16 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm 1.34 qbm 1.39 qbm 1.34 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 2043UKST 2041KST 2043KST 2042UKST 2042KST 2020UKST

2RS UNTIEF m.Kst 2LS TIEF m.Kst 2RS TIEF m.Kst 2LRS UNTIEF m.Kst 2LRS TIEF m.Kst 2FQ UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa płytka ze
skrzynią na pościel, z

prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka ze
skrzynią na pościel, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka ze
skrzynią na pościel, z

prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka ze
skrzynią na pościel, z

dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa głęboka ze
skrzynią na pościel, z

dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z fukcją
spania, bez

podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

      
SZEROKOŚĆ (W) 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.34 qbm 1.39 qbm 1.39 qbm 1.34 qbm 1.39 qbm 1.34 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

2021UKST 2023UKST 2060UKST 2061UKST 2063UKST 2062UKST

2FQL UNTIEF m.Kst 2FQR UNTIEF m.Kst 2SAz m.Kst 2SAzL m.Kst 2SAzR m.Kst 2SAzLR m.Kst

OPIS ARTYKULU

2-sofa płytka z fukcja
spania, z lewym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z prawym
podłokietnikiem, z
funkcją spania, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z
regulowaną

głębokoscią siedziska,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z lewym
podłokietnikiem, z

regulowaną
głębokością siedziska, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z prawym
podłokietnikiem, z

regulowaną
głębokością siedziska, z

regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa płytka z
wysuwanym

siedziskiem, z dwoma
podłokietnikami, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm 140 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.34 qbm 1.34 qbm 1.34 qbm 1.34 qbm 1.34 qbm 1.34 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

25400UKST 25400KST 25401UKST 25403UKST 25401KST 25403KST

2,5S UNTIEF m.Kst 2,5S TIEF m.Kst 2,5LS UNTIEF m.Kst 2,5RS UNTIEF
m.Kst 2,5LS TIEF m.Kst 2,5RS TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU 2,5-sofa płytka z
pojemnikiem na

pościel, bez
podłokietników, z

2,5-sofa głęboka z
pojemnikiem na

pościel, bez
podłokietników, z

2,5-sofa płytka z
pojemnikiem na
pościel, z lewym

podłokietnikiem, z

2,5-sofa płytka z
pojemnikiem na

pościel, z prawym
podłokietnikiem, z

2,5-sofa głęboka z
pojemnikiem na
pościel, z lewym

podłokietnikiem, z

2,5-sofa głęboka z
pojemnikiem na

pościel, z prawym
podłokietnikiem, z



regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm 109 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 56 cm
QBM 1.53 qbm 1.59 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm 1.59 qbm 1.59 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

25402UKST 25402KST 2047UKST 2048UKST 2049UKST 2560UKST
2,5LRS UNTIEF

m.Kst 2,5LRS TIEF m.Kst 2,5FQ UNTIEF
m.Kst

2,5FQL UNTIEF
m.Kst

2,5FQR UNTIEF
m.Kst 2,5SAz m.Kst

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa płytka z
pojemnikiem na
pościel, z dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa głęboka z
pojemnikiem na
pościel, z dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka z
funkcją spania, bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka z
funkcją spania, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka z
funkcją spania, z

prawym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka, z
regulowaną

głębokością siedziska,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

      
SZEROKOŚĆ (W) 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 56 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.53 qbm 1.59 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 2561UKST 2563UKST 2562UKST 3060UKST 3061UKST 3063UKST

2,5SAzL m.Kst 2,5SAzR m.Kst 2,5SAzLR m.Kst 3SAz m.Kst 3SAzL m.Kst 3SAzR m.Kst

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa płytka, z
lewym

podłokietnikiem, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka, z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka, z
regulowaną

głębokością siedziska,
bez podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka, z lewym
podłokietnikiem, z

regulowaną
głębokością siedziska, z

regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa płytka, z prawym
podłokietnikiem, z

regulowaną
głębokością siedziska, z

regulowanym
zagłówkiem  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć
 

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 160 cm 160 cm 160 cm 180 cm 180 cm 180 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm 47 cm & 52 cm
QBM 1.53 qbm 1.53 qbm 1.53 qbm 1.72 qbm 1.72 qbm 1.72 qbm

      

LIVINGROOM

CENNIK

TAVILO

KOD ARTYKULU
3062UKST 6011UKST 6013UKST 6011KST 6013KST 6016UKST

3SAzLR m.Kst E1ABL UNTIEF
m.Kst

E1ABR UNTIEF
m.Kst E1ABL TIEF m.Kst E1ABR TIEF m.Kst E1ABLHochklpb

UNTIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

3-sofa płytka, z
regulowaną

głębokością siedziska, z
dwoma

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

lewy, płytki element
narożny, z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i wyspą  

prawy, płytki element
narożny z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i wyspą  

lewy, głęboki element
narożny,z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i wyspą  

prawy, głęboki element
narożny, z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i wyspą  

lewy, płytki element
narożny, z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

     



      
SZEROKOŚĆ (W) 180 cm 105 cm 105 cm 109 cm 109 cm 105 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 228 cm 228 cm 232 cm 232 cm 228 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & 52 cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm
QBM 1.72 qbm 2.39 qbm 2.39 qbm 2.52 qbm 2.52 qbm 2.17 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

6017UKST 6016KST 6017KST 6021UKST 6023UKST 6021KST
E1ABRHochklpb

UNTIEF m.Kst
E1ABLHochklpb

TIEF m.Kst
E1ABRHochklpb

TIEF m.Kst LL UNTIEF m.Kst LR UNTIEF m.Kst LL TIEF m.Kst

OPIS ARTYKULU

prawy, płytki element
narożny z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą  

lewy, głęboki element
narożny,z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą  

prawy, głęboki element
narożny, z

regulowanym
zagłówkiem, z
pojedyńczym

siedzeniem i otwieraną
wyspą  

longchair płytki, z
ruchomym

zagłówkiem, z lewym
podłokietnikiem  

longchair płytki z
prawym

podłokietnikiem, z
ruchomym zagłówkiem

 

longchair głeboki, z
regulowanym

zagłówkiem, z lewym
podłokietnikiem  

    
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 105 cm 109 cm 109 cm 80 cm 80 cm 80 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 228 cm 232 cm 232 cm 162 cm 162 cm 166 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm
QBM 2.17 qbm 2.29 qbm 2.29 qbm 1.19 qbm 1.19 qbm 1.22 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

6023KST 8020UKST 8020KST 7033UKST 7033KST 90707

LR TIEF m.Kst Sp.Kl UNTIEF m.Kst Sp.Kl TIEF m.Kst TE.Gr UNTIEF
m.Kst TE.Gr TIEF m.Kst Hocker 70x70

OPIS ARTYKULU

longchair głęboki z
ruchomym

zagłówkiem, z prawym
podłokietnikiem  

bryła narożna płytka,
mała z ruchomym

zagłówkiem  

bryła narożna głęboka,
mała z regulowanym

zagłówkiem  

bryła narożna
trapezowa płytka, duża

z optyką zagłówka.
Ważne: zagłówek nie

jest regulowany.  

bryła narożna
trapezowa głęboka,

duża z optyką
zagłówka. Ważne:
zagłówek nie jest

regulowany.  

Pufa 70x70  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

     

      
SZEROKOŚĆ (W) 80 cm 103 cm 108 cm 120 cm 124 cm 70 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 166 cm 103 cm 108 cm 120 cm 124 cm 70 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 47 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & 70 cm
QBM 1.22 qbm 0.98 qbm 0.91 qbm 1.32 qbm 1.34 qbm 0.27 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

9043 9026 9191KST 9193KST 4614UMKST 4614MKST

Sitzbank
m.Stauraum 125x60 Kopfstutze Seite echt bezogen

links(KST)
Seite echt bezogen

rechts(KST)
2LR Kl. UNTIEF

relax m.motor L+R
m.Kst (2T)

2LR Kl. TIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

OPIS ARTYKULU
Pufa 125x60 ze

skrzynią  
zagłówek mocowany w

gniazdach  
Strona prawdziwa lewa

 
Strona prawdziwa

prawa  

2-Sofa płytka, wąska, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

2-Sofa głęboka, wąska,
z dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

     
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 127 cm 40 cm 1 cm 1 cm 122 cm 122 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 60 cm 16 cm 96 cm 96 cm 105 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 48 cm 50 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm
QBM 0.41 qbm 0.03 qbm 0.01 qbm 0.01 qbm 1.18 qbm 1.22 qbm

      

LIVINGROOM



CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

4612UMKST 4612MKST 4621UMKST 4621MKST 4631UMKST 4631MKST
2LR UNTIEF relax

m.motor L+R m.Kst
(2T)

2LR TIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

2,5LR UNTIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

2,5LR TIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

3LR UNTIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

3LR TIEF relax
m.motor L+R m.Kst

(2T)

OPIS ARTYKULU

2-Sofa płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

2-Sofa głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

2,5-Sofa płytka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

2,5-Sofa głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

3-Sofa płytka, z dwoma
podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

3-Sofa głęboka, z
dwoma

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym

zagłówkiem (2 części)  

 
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

      
SZEROKOŚĆ (W) 142 cm 142 cm 162 cm 162 cm 182 cm 182 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm 105 cm 109 cm
WYSOKOŚĆ (H) 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm
QBM 1.38 qbm 1.42 qbm 1.56 qbm 1.62 qbm 1.74 qbm 1.82 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 9121 9123 9221 9223 9321 9323

AL A AR A AL B AR B AL C AR C

OPIS ARTYKULU Podłokietnik lewy A  Podłokietnik prawy A  Podłokietnik lewy B  Podłokietnik prawy B  Podłokietnik lewy C  Podłokietnik prawy C  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm 18 cm 18 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm
WYSOKOŚĆ (H) 58 cm 58 cm 48 cm 48 cm 57 cm 57 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm
QBM 0.22 qbm 0.22 qbm 0.22 qbm 0.22 qbm 0.16 qbm 0.16 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 9421 9423 9521 9523 9621 9623

AL D AR D AL E AR E AL F AR F

OPIS ARTYKULU Podłokietnik lewy D  Podłokietnik prawy D  Podłokietnik lewy E  Podłokietnik prawy E  Podłokietnik lewy F  Podłokietnik prawy F  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 18 cm 18 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm
WYSOKOŚĆ (H) 48 cm 48 cm 57 cm 57 cm 47 cm 47 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm
QBM 0.16 qbm 0.16 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU 9721 9723 9821 9823 91021 91023

AL G AR G AL H AR H AL J AR J

OPIS ARTYKULU Podłokietnik lewy G  Podłokietnik prawy G  Podłokietnik lewy H  Podłokietnik prawy H  Podłokietnik lewy J  Podłokietnik prawy J  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm 96 cm
WYSOKOŚĆ (H) 56 cm 56 cm 47 cm 47 cm 59 cm 59 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm cm & cm



QBM 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm 0.26 qbm
      

LIVINGROOM
CENNIK

TAVILO
KOD ARTYKULU

91121 91123 4767 4650

AL K AR K
2,5L UN.m.Kst-

Sp.Kl UN.m.Kst-2R
UN.m.Kst

2,5FQL UN.m.Kst-
Sp.Kl UN.m.Kst-2RS

UN.m.Kst

OPIS ARTYKULU Podłokietnik lewy K  Podłokietnik prawy K  

2,5-sofa płytka z lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem + bryła

narożna płytka, mała z
ruchomym zagłówkiem

+ 2-sofa prawa z
prawym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa płytka z
funkcją spania, z

lewym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem + bryła

narożna płytka, mała z
ruchomym zagłówkiem

+ 2-sofa płytka ze
skrzynią na pościel, z

prawym
podłokietnikiem  

   
Cenę i wymiar

podłokietnika należy
doliczyć

Cenę i wymiar
podłokietnika należy

doliczyć

    
SZEROKOŚĆ (W) 28 cm 28 cm cm cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 96 cm 96 cm cm cm
WYSOKOŚĆ (H) 49 cm 49 cm 92 cm 92 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) cm & cm cm & cm 47 cm & cm 47 cm & cm
QBM 0.26 qbm 0.26 qbm 3.85 qbm 3.85 qbm

    


