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A kárpitos bútorok közt a legmagasabb színvonalat képviselő 
ágymechanikára épülő bútorcsalád, mely teljes értékű fekhely, és 
ülőbútor egyaránt.

A termék egyedülállóan nagy elemválasztékából, minden lakásba 
a megfelelő méretű ülőgarnitúrát lehet összeállítani.

A bútorcsaládhoz 7 fajta karfa választható, melyek mindegyike 
egyedi stílust kölcsönöz a bútornak.

Az ágymechanika, mely 14 cm vastag 2 méter hosszú rugós 
matracot tartalmaz három szélességben rendelhető.

A termék ággyá alakítása egy mozdulattal megoldható, mivel a 
támla és ülőfelületet a fekvőfelület alá hajtja a mechanika.

A matrac alatti rugalmas tartószerelés tovább növeli a fekhely 
kényelmét és élettartamát.

Ülőbútorként is magas színvonalat képviselő termékcsaládban a 
felhasznált anyagok biztosítják a kényelmet és a hosszú élettartamot.

Az ülésekben a farugón lévő speciális nagyrugalmasságú hab 
biztosítja a magas üléskomfortot, a támlákon a megfelelő lágyságot 
és kényelmet.

A termék variálhatósága miatt, modern és klasszikus környezetben 
egyaránt elhelyezhető.
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Fotel

Magas üléskomfortot képviselő ülőbútor. Az ülésen, farugón elhelyezett 
nagyrugalmasságú habokból kialakított szendvics szerkezet biztosítja a 
megfelelő rugalmasságot. A támla készítésénél fő szempontként szerepelt 
annak lágysága, valamint a megfelelő ergonómiai kialakítás.
Szigma karfás kivitel, rendelhető görgős lábbal is.
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Fotelágy

Állandó fekhelyként használható bútor, mely ülő és fekvő bútorként 
egyaránt magas komfortérzetet biztosít.
A termék ágymechanikája 14 cm magas 80x200 cm-es méretű 
rugós matracot tartalmaz, mely egyedülálló a piacon.

5



Kanapé [120cm]

Ez a 120 cm széles ülőfelületű kanapé készül fix és ágyneműtartós kivitelben egyaránt.
Kis helyigénye miatt ideális kisebb lakások berendezésénél. 
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Kanapé [160cm]

Ez a termék készülhet fix, ágyneműtartós és működős 
kivitelben egyaránt.
Állandó fekhelyként használható, 14 cm vastag 140x200 cm-es 
rugós matracot tartalmaz.
Lakossági és szállodai bútorként egyaránt megállja a helyét.
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Kanapé [180cm]

Fix, ágyneműtartós és működős kivitelben egyaránt készülő kanapé.
A 14 cm vastag bonell rugós 160x200 cm-es matrac állandó 
fekhelyként két személynek biztosít kényelmet.
Az ágymechanikának köszönhetően, nyitáskor az ülés és támla 
párnát befordítja a matrac alá.
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Ülőke

Több méretben készülő kiegészítő bútor, mely 
lábtartóként, ülőhelyként egyaránt használható.
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Sarok összeállítás

A Nova-ria termék család elemeiből, mindenki 
a saját elképzelése szerint állíthatja össze a 
megfelelő garnitúrát. A nagy elem választéknak 
köszönhetően szinte végtelen az összeállítási 
lehetőség.
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Otomános sarok összeállítás

Kisebb lakások ideális bútor összeállítása, 
mivel ülőbútorként állandó fekhelyet és 
ágyneműtartót is tartalmaz. 
A karfa választéknak köszönhetően, különböző 
stílusú garnitúrákat lehet összeállítani.
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BetaAlfa Delta Gamma
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Kappa Omega Szigma

Karfaválaszték
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Jelmagyarázat

F - Fix elem
AT - Ágyneműtartós elem
M - Működős
OT - Otomán
FA - Fotelágy
S - Sarokelem
P - Ülőke

60 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)
80 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)
100 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)
120 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)
160 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)
180 - Elem szélesség karfa nélkül (cm)

B - baloldalon karfa
J - Jobb oldalon karfa
K - Kétoldalon karfa

Méretek

Elemek mélysége 90 cm, kivéve
Sarokelem 100 cm
Otomán 145 cm

Karfák szélessége:
Alfa - 11 cm
Béta - 15 cm
Kappa - 15 cm
Szigma - 20 cm
Delta - 20 cm
Gamma - 22 cm
Omega - 22 cm

M 160 matrac méret 145x200 cm
M 180 matrac méret 165x200 cm
FA 100 matrac méret 85x200 cm
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Léránt Lakberendezési Kft.
8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 60.

Tel/ (+36 93) 315 127
Fax: (+36 93) 316 487

email: lerant@lerant.hu
web: www.lerant.hu
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