
VALBONA PLUS
Informacja o produkcie

 

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

SIEDZENIE
: Sprężyny faliste; SANDWICH/MATTE (Pianka 35kg/m3+Pianka HR 30kg/m3+Mata

(Pianka cięta+Silikon); Owata;
OPARCIE : Tasma elastyczna; Pianka HR 30kg/m3; Owata;
STOPKI : Metal; 

 

1 Tkanina obiciowa

2 Owata

3 Pianka HR 30kg/m3

4 Taśma elastyczna

5 Sprężyna falista

6 Włóknina podkładowa

7 SANDWICH/MATTE

 

 

 

Ruchomy podłokietnik Ruchoma część zagłówka sterowana
elektrycznie

Funkcja "relax" (pozycja kardio)

VALBONA PLUS
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 tapicerowane w tkaninie prawdziwej.  
 
Rodzaj tapicerki:miękka, luźna konstrukcja tapicerki, dla której typowe jest tworzenie się fałd oraz
zamarszczeń tapicerki. 
 
Dostępny tylko jeden komfort siedziska: SANDWICH z matą siedzeniową 
 
Opcje wykonania podłokietnika:w tej samej cenie 
- bez kedry jako standard 
- z kedrą jako wariant 
Ważne: kedra jest dostępna tylko w kolorze CZARNYM! 
 
Funkcje: 
Regulowany podłokietnik w standardzie. 
Wszystkie bryły maja ręcznie regulowany zagłówek (również w bryle z funkcją motoru). 
Dla brył z elektryczną funkcją relaksu opcjonalnie można zamówić elektryczny zagłówek (patrz karta
produktu). 

 
 
Funkcja relaks z motorem 
Model posiada funkcję relaks z motorem, w której oparcie kładzie się do tyłu a podnóżek unosi w górę
(pozycja kardio). 
Standardowo sofy z funkcją relaksu są dostarczane jako dwa elementy, a sofy bez funkcji jako jeden. 
Bryły fest: 1, / 1,25 / 1,5 / z jednym lub bez podłokietników nie mogą być ze sobą łączone. 
Dla brył z motorem można zamówić za dopłatą Akku. Ważne: w bryłach z dwoma motorami należy zamówić
2 Akku. 
Sygnał dźwiękowy z akumulatora sygnalizuje niski poziom baterii. 
Uwaga! W modelach z funkcją relaksacyjną z motorem producent zaleca, aby silnik funkcji nie pracował
dłużej niż max. 2 minuty. Aby kontynuować należy zrobić 18 min przerwy w pracy silnika. 



 
Warianty stopek: 
Model może być oferowany tylko na stopkach metalowych. 
Metalowa płoza (MR1) w kolorze czarnym wliczona w cenę; kolor chrom za dopłatą 
Metalowa płoza (MR2) jako wariant za dopłatą; dostępne kolory: czarny i chrom 
Metalowa stopka (MF1) jako wariant za dopłatą; dostępne kolory: czarny i chrom 
 
W elemencie narożnym (Sp.kl=8020V) nie można wybrać ramy metalowej. Jeżeli klient zdecyduje się na
układ narożny z ramą metalową to w elemencie narożnym zastosowana zostanie pasująca metalowa stopka
(patrz poniżej). 
 
Tylko jedna wysokość stopki = 17 cm; wysokość siedziska około 46 cm 
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 = 32 cm
Uwaga! B = 46 cm
Piktogramy brył mają wyłącznie charakter poglądowy i nie oddają rzeczywistego wyglądu mebla. C = 60 cm
Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 cm. Przy kombinacji brył prosimy podawać typy składające się na H = 85 cm / 108 cm
układ od strony lewej do prawej stojąc przed meblem. L = 117 cm

 
 

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

1000V 1001VK 1003VK 1000VM 1001VKM 1003VKM

1vkv 1ALvkv m.klpb 1ARvkv m.klpb 1vkv relax m.motor 1ALvkv m.klpb relax
m.motor

1ARvkv m.klpb relax
m.motor

OPIS ARTYKULU 1 bez podłokietników, z
regulowanym
zagłówkiem  

1 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 z prawym ruchomym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1 bez podłokietników, z
elektryczną funkcją

relaksu, z

1 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

1 z prawym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją



regulowanym
zagłówkiem  

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 71 cm 104 cm 104 cm 71 cm 104 cm 104 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 0.67 qbm 0.85 qbm 0.85 qbm 0.75 qbm 0.96 qbm 0.96 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

1000VMEK 1001VKMEK 1003VKMEK 10250V 10251VK 10253VK

1vkv relax m.motor
u.E.Kopf.

1ALvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.

1ARvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.
1,25vkv 1,25ALvkv m.klpb 1,25ARvkv m.klpb

OPIS ARTYKULU

1 bez podłokietników, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

1 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

1 z prawym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

1,25 bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 71 cm 104 cm 104 cm 81 cm 114 cm 114 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 0.75 qbm 0.96 qbm 0.96 qbm 0.76 qbm 0.94 qbm 0.94 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

10250VM 10251VKM 10253VKM 10250VMEK 10251VKMEK 10253VKMEK

1,25vkv relax
m.motor

1,25ALvkv m.klpb
relax m.motor

1,25ARvkv m.klpb
relax m.motor

1,25vkv relax
m.motor u.E.Kopf.

1,25ALvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.

1,25ARvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.

OPIS ARTYKULU

1,25 bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,25 bez
podłokietników, z

elektryczną funkcją
relaksu, z elektrycznie

regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 81 cm 114 cm 114 cm 81 cm 114 cm 114 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 0.85 qbm 1.06 qbm 1.06 qbm 0.85 qbm 1.06 qbm 1.06 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

1500V 1501VK 1503VK 1500VM 1501VKM 1503VKM

1,5vkv 1,5ALvkv m.klpb 1,5ARvkv m.klpb 1,5vkv relax
m.motor

1,5ALvkv m.klpb
relax m.motor

1,5ARvkv m.klpb
relax m.motor

OPIS ARTYKULU

1,5 bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,5 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem, z

elektryczną funkcją
relaksu  

1,5 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

1,5 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 91 cm 124 cm 124 cm 91 cm 124 cm 124 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 0.85 qbm 1.03 qbm 1.03 qbm 0.96 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK



VALBONA PLUS

KOD ARTYKULU

1500VMEK 1501VKMEK 1503VKMEK 2001VK 2003VK 2002VK

1,5vkv relax
m.motor u.E.Kopf.

1,5ALvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.

1,5ARvkv m.klpb
relax m.motor

u.E.Kopf.
2ALvkv m.klpb 2ARvkv m.klpb 2ALRvkv m.klpb

OPIS ARTYKULU

1,5 bez
podłokietników, z

elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem, z

elektryczną funkcją
relaksu  

1,5 z lewym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

1,5 z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

2-Sofa z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-Sofa z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-Sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 91 cm 124 cm 124 cm 173 cm 173 cm 206 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 0.96 qbm 1.16 qbm 1.16 qbm 1.47 qbm 1.47 qbm 1.68 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU 2501VK 2503VK 2502VK 3001VK 3003VK 3002VK

2,5ALvkv m.klpb 2,5ARvkv m.klpb 2,5ALRvkv m.klpb 3ALvkv m.klpb 3ARvkv m.klpb 3ALRvkv m.klpb

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 193 cm 193 cm 226 cm 213 cm 213 cm 246 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 1.65 qbm 1.65 qbm 2.04 qbm 1.83 qbm 1.83 qbm 2.24 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

6011V 6013V 6021VK 6023VK 8020V 4613VKM

E1ABLvkv E1ABRvkv LALvkv m.klpb LARvkv m.klpb Sp.Klvkv 2ALRvkv m.klpb
relax m.motor L (2T)

OPIS ARTYKULU

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą, z
regulowanym
zagłówkiem  

Prawy element
narożny z pojedyńczym
siedzeniem i wyspą, z

regulowanym
zagłówkiem  

Longchair z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

Longchair z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

Element narożny, z
regulowanym
zagłówkiem  

2-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą, z
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 117 cm 117 cm 113 cm 113 cm 117 cm 208 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 242 cm 242 cm 198 cm 198 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 143 cm 46 cm & 143 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 1.99 qbm 1.99 qbm 1.93 qbm 1.93 qbm 0.87 qbm 1.81 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

4615VKM 4614VKM 4620VKM 4622VKM 4621VKM 4630VKM
2ALRvkv m.klpb
relax m.motor R

(2T)

2ALRvkv m.klpb
relax m.motor L+R

(2T)
2,5ALRvkv m.klpb

relax m.motor L (2T)
2,5ALRvkv m.klpb
relax m.motor R

(2T)

2,5ALRvkv m.klpb
relax m.motor L+R

(2T)
3ALRvkv m.klpb

relax m.motor L (2T)

OPIS ARTYKULU 2-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu prawą, z

2-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z

2,5-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą, z

2,5-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu prawą, z

2,5-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z

3-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą, z



regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 208 cm 208 cm 228 cm 228 cm 228 cm 248 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm 117 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 1.81 qbm 1.92 qbm 2 qbm 2 qbm 2.12 qbm 2.19 qbm

      

LIVINGROOM
CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

4632VKM 4631VKM 591VK 590VK 591VKMEKL 590VKMEKR
3ALRvkv m.klpb
relax m.motor R

(2T)

3ALRvkv m.klpb
relax m.motor L+R

(2T)
2,5ALvkv m.klpb-

E1ABRvkv
E1ABLvkv-

2,5ARvkv m.klpb
1,25ALvkv klp rel

mot EKop-1,25vkv-
E1ABRvkv

E1ABLvkv-1,25vkv-
1,25ARvkv klp rel

mot EKop

OPIS ARTYKULU

3-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu prawą, z
regulowanym
zagłówkiem  

3-sofa z dwoma
ruchomymi

podłokietnikami, z
elektryczną funkcją

relaksu lewą i prawą, z
regulowanym
zagłówkiem  

2,5-Sofa z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym

zagłówkiem + Prawy
element narożny z

pojedyńczym
siedzeniem i wyspą  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
2,5-Sofa z prawym

ruchomym
podłokietnikiem, z

regulowanym
zagłówkiem  

1,25 z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym

zagłówkiem + 1,25 bez
podłokietników, z

regulowanym
zagłówkiem + Prawy
element narożny z

pojedyńczym
siedzeniem i wyspą  

Lewy element narożny
z pojedyńczym

siedzeniem i wyspą +
1,25 bez

podłokietników, z
regulowanym

zagłówkiem + 1,25 z
prawym ruchomym
podłokietnikiem, z
elektryczną funkcją

relaksu, z elektrycznie
regulowanym
zagłówkiem  

       

      
SZEROKOŚĆ (W) 248 cm 248 cm 310 cm 310 cm 312 cm 312 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 117 cm 117 cm 242 cm 242 cm 242 cm 242 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 2.19 qbm 2.32 qbm 3.64 qbm 3.64 qbm 3.81 qbm 3.81 qbm

      

LIVINGROOM

CENNIK

VALBONA PLUS
KOD ARTYKULU

846VK 553VK
2,5ALvkv m.klpb-
LARvkv m.klpb

LALvkv m.klpb-
2,5ARvkv m.klpb

OPIS ARTYKULU

2,5-sofa z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem +

Longchair z prawym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

Longchair z lewym
ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym

zagłówkiem + 2,5-Sofa
z prawym ruchomym

podłokietnikiem, z
regulowanym
zagłówkiem  

   

  
SZEROKOŚĆ (W) 306 cm 306 cm
GŁĘBOKOŚĆ (L) 198 cm 198 cm
WYSOKOŚĆ (H) 85 cm 85 cm
WYS.SIEDZISKA (B) & GŁĘB.SIEDZISKA (C) 46 cm & 60 cm 46 cm & 60 cm
QBM 3.58 qbm 3.58 qbm

  


