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Firenze ülőgarnitúra
A klasszikus formák kedvelőinek. Szép, íves formák, díszvarrások

teszik tetszetőssé e többfunkciós ülőgarnitúrát, melyet

megvásárolhatnak 3-2-1, vagy 3-1-1-es változatban. Szövet és

valódi bőr kárpittal is készítjük. Különlegessé tehetjük a választható,

igényes kialakítású fa díszítéssel, melyből több színt kínálunk. A

három részes elem kétszemélyes bonellrugós fekhellyé alakítható,

az ágyneműtartót a kanapé alatt helyeztük el.

Firenze garnitúra_Belga Bieder Drapp Uni_Belga Bieder Drapp Csíkos
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a támlapárna lágy kárpitozású PUR hab és PE vatta



Firenze ülőgarnitúrasarok

Firenze sarok__Atrium 3713-C



Szabina ülőgarnitúra

Egyszerű, letisztult vonalvezetésű, kényelmes, többfunkciós

ülőgarnitúra 3-2-1, vagy 3-1-1-es összeállításban.

Kétszemélyes bonellrugós fekhelye akár vendégágyként, de

állandó fekhelyként is funkcionál. A kanapé alatt tárolóhely

került kialakításra. Díszíthetjük a több színben választható

karfákra helyezhető fabetétekkel.

Szabina-garnitúra_Erik 2012-C_Erik 2012
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Szabina ülőgarnitúrasarok

Szabina-sarok_ Judy22-C_Judy 22



Leila ülőgarnitúra

Kis helyigény , tetszet s és kényelmes, többfunkciós

garnitúra, melyben két személy részére fekv helyet és

ágynem tartót alakítottunk ki.

Választható tetszés szerint különböz szín fabetéttel, vagy

anélkül.
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az ülés tartószerelése hullámrugó
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a támlapárna lágy kárpitozású PUR hab és PE vatta



Leila ülőgarnitúrasarok

Leila-sarok_Pamela Sárga Uni_Pamela Sárga Kör

Takarékosan a hellyel és az árral! Tetszetős, kényelmes , mégis

alacsony árfekvésű, kisebb méretű ülőgarnitúra. Farugós

ágymegoldással, nagy tárolóhellyel.

Választható rá díszítésként több színben fabetét. Jobbos és

balos kivitelben rendelhető.

Kiegészíthetjük a kisméretű Leila fotellal.



Viktória ülőgarnitúra

Viktória-garnitúra_Judy 05-C
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Kényelem felsőfokon! Lágy, ívelt vonalvezetésű, magas-támlás

garnitúránk az abszolút komfortot célozza. Vásárolható 3-2-1, vagy

3-1-1-es összeállításban. A 3 részes elem - két fő részére -

vendégágyként funkcionál. A 2 részes elemben tárolóhelyet

alakítottunk ki. Választhatók hozzá fából készült un. pogácsalábak,

ill. a fotelokat kérésre görgős lábakkal szereljük fel. Szövet, textilbőr

és bőr változatban is készülhet.



Léna ülőgarnitúra

A lendületes, lágy vonalvezetésű garnitúra vásárolható 3-2-1

vagy 3-1-1-es összeállításban. Néhány mozdulattal

kényelmes, komfortos fekhellyé alakítható. A rekamié alatt

nagy tárolóhelyet alakítottunk ki. Megoldás mindenkinek, aki

egyben szeretne kényelmes ülő- és fekvő lehetőséget

kialakítani.

Léna garnitúra_Rio 10_Rio 1
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A mai kor igényeinek megfelel en divatos, szögletes, geometrikus formák jellemzik. A kényelmet a vánkos-párnás kialakítás

garantálja.

Megrendelhet 3-2-1, ill. 3-1-1-es változatban is Különlegessége a kanapéban elhelyezett kényelmes, 155x200 cm-es

fekhely, melyet használhatnak vendégágyként, de akár állandó fekhelyként is.

A 2 részes elemben ágynem tartó kapott helyet. A fotelokat kérésre görg s lábakkal látjuk el. Változatos szövetkínálatunkból

választva, igazán különleges bútorral gazdagíthatja otthoná

ő

ő .
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Rómeó ülőgarnitúra



Rómeó ülőgarnitúrasarok



Modern vonalvezetésű, többfunkciós garnitúránkból

összeállítható 3-2-1, ill 3-1-1-es variáció. A kényelmes,

fekhellyé alakítható ágyneműtartós rekamié önállóan is

megállja a helyét. A görgőkkel ellátott fotelok könnyen

mozgathatók.
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Leon-garnitúra_Rio 11_Rio 3

Leon ülőgarnitúra



Leon-sarok_Atrium 2012-C_Atrium 2012

Leon ülőgarnitúrasarok



A Leon család legújabb tagja. Javasoljuk azoknak, akik

modern, többfunkciós, kényelmes ül és fekv bútort

keresnek. Rekamiéja három részb l el re nyílik, bonellrugós

kialakításának köszönhet en kényelmes, stabil fekhelyet

biztosít. A kanapé felnyitható, ágynem tartós. A fotel

görg kkel ellátott, könnyen mozgatható.
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Leon Star ülőgarnitúra



Gréta ülőgarnitúra

Funkciójában, működésében szervesen illeszkedik a Leon

családba. Vonalvezetése, párnamegoldása azonban inkább a

klasszikus irányba mutat. A család kedvence lehet akár

ülőbútorként, akár fekhelyként. Nagy tárolóhellyel

rendelkezik , a görgőkkel ellátott fotelt könnyen

mozgathatjuk.

Gréta-garnitúra_Adél Zöld Uni_Adél Zöld Csíkos
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Lilla ülőgarnitúra

Modern, kisméretű, alacsony árfekvésű termék. Ajánljuk

kisebb szobákba, ifjúsági bútorként. Farugós kivitellel készült,

kétszemélyes fekhelyet és nagy tárolóhelyet tartalmaz. Jobbos

és balos változatban rendelhető.

Lilla kanapé_Ultra Rozsda
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Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

Sarok

két karral

egy karral

egy karral

méret: 185x96x92 cm
fekvőfelület: 190x145 cm
súly: 82kg

méret: 169x96x92 cm
fekvőfelület: 190x145 cm
súly: 77kg

méret: 144x96x92 cm
súly: 55kg

méret: 124x96x92 cm
súly: 50kg

méret: 92x90x92 cm
súly: 35kg

méret: 100x96x100 cm

két karral

Szabina ülőgarnitúra

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses kanapé

Fotel

Sarok

két karral

egy karral

egy karral

méret: 185x96x92 cm
fekvőfelület: 190x145 cm
súly: 82kg

méret: 169x96x92 cm
fekvőfelület: 190x145 cm
súly: 77kg

méret: 144x96x92 cm
súly: 55kg

méret: 124x96x92 cm
súly: 50kg

méret: 92x90x92 cm
súly: 35kg

méret: 100x96x100 cm

két karral

Firenze ülőgarnitúra

Méretek:

Figyelem! Az katalógusban látható rajzok és méretek csak tájékoztató jellegűek!
Kérjük, hogy vásárlás előtt a bútor összeállításáról, tulajdonságairól és méreteiről minden esetben informálódjon!

A méretek értelmezése sorrendben:
szélesség / magasság / mélység.

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

Nyitható kanapé

méret: 180x87x95 cm
fekvőfelület: 190x145 cm
súly: 77kg

méret: 142x87x95 cm
súly: 53kg

méret: 88x85x86 cm
súly: 35kg

egy karral

méret: 160x85x91 cm
súly: 58kg

méret: 194x85x91 cm
súly: 68kg

Ágyneműtartós kanapé

Leila ülőgarnitúra

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

méret: 194x104x100 cm
fekvőfelület:
súly: 92 kg

méret: 150x104x100 cm
súly: 60 kg

méret: 95x104x100 cm
súly: 40 kg

Viktória ülőgarnitúra



Figyelem! Az katalógusban látható rajzok és méretek csak tájékoztató jellegűek!
Kérjük, hogy vásárlás előtt a bútor összeállításáról, tulajdonságairól és méreteiről minden esetben informálódjon!

Méretek:

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses kanapé

Fotel

Sarok

két karral

egy karral

egy karral

méret: 225x100x88 cm
fekvőfelület: 195x152 cm
súly: 82kg

méret: 215x100x88 cm
fekvőfelület: 195x152 cm
súly: 80kg

méret: 135x78x88 cm
súly: 55kg

méret: 125x100x88 cm
súly: 50kg

méret: 78x78x88 cm
súly: 35kg

méret: 95x95x79 cm
súly: 20kg

két karral

L ülőgarnitúraeon

A méretek értelmezése sorrendben:
szélesség / magasság / mélység.

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

méret: 230x95x88 cm
fekvőfelület: 195x152 cm
súly: 82kg

méret: 145x80x88 cm
súly: 55kg

méret: 80x80x88 cm
súly: 35kg

Léna ülőgarnitúra Leon Star ülőgarnitúra

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

méret: 189x100x88 cm
fekvőfelület: 194x155 cm
súly: 82kg

méret: 145x100x88 cm
súly: 55kg

méret: 78x78x88 cm
súly: 35kg

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses kanapé

Fotel

két karral

egy karral

egy karral

méret: 190x90x100 cm
fekvőfelület: 1 x cm
súly: 8 kg

méret: x x8 cm
fekvőfelület: x cm
súly: kg

méret: 1 x x cm
súly: 55kg

méret: x x cm
súly: kg

méret: x x cm
súly: 35kg

55 200
0

175 92 5
210 150

73

48 90 100

190 92 85
62

90 90 100

két karral

Rómeo ülőgarnitúra



Figyelem! Az katalógusban látható rajzok és méretek csak tájékoztató jellegűek!
Kérjük, hogy vásárlás előtt a bútor összeállításáról, tulajdonságairól és méreteiről minden esetben informálódjon!

Méretek:

A méretek értelmezése sorrendben:
szélesség / magasság / mélység.

Nyitható kanapé

Ágyneműtartós kanapé

Fotel

egy karral

méret: 146x85x91 cm
fekvőfelület: 195x132 cm
súly: 54kg

méret: 165x85x91 cm
súly: 54kg

méret: 88x85x86 cm
súly: 35kg

egy karral

Lilla ülőgarnitúra

Háromüléses nyitható kanapé

Kétüléses ágyneműtartós kanapé

Fotel

egy karral

méret: 228x83x92 cm
fekvőfelület: 195x152 cm
súly: 82kg

méret: 136x87x85 cm
súly: 50kg

méret: 78x78x88 cm
súly: 55kg

Gréta ülőgarnitúra



8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89.

www.vargobutor.hu

Telefon: (+36) 93 536 223,

(+36) 30 475 0920

Fax: (+36) 93 313 323

info@vargobutor.hu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'for Web'] [Based on 'for Web'] [Based on 'for Web'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


