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andante.hu/violetta

Violetta

A rendkívüli kényelmet kedvelők számára. Ülésegységenként állítható háttámlák, beépített
relax-funkció teszi tökéletessé az üléskomfortot. A kartámasz szintén rögzíthető, emelt állapotban
is. Sarok-összeállításban, ottomán elemmel kiegészítve kényelmes, mutatós
garnitúra. Praktikus ülőke, és már beépített vendégágy is rendelhető hozzá.

andante.hu/maranello

Maranello

A Maranellot választva a kényelmes pihenés garantált!
A modell többféle összeállítási lehetőségének köszönhetően kisebb szobákba és nagyobb terekbe is
tervezhet vele, ráadásul a már-már elengedhetetlen vendégággyal is kiegészíthető az ülőgarnitúra.

andante.hu/biblio-ii

Biblio II

A Biblio II formavilága a modern vonalvezetés és a praktikum ötvözete.
Megjelenése után nem sokkal a piacon nagy sikert aratott, s azóta is
meghatározó darabja a tárolófunkciókkal rendelkező ülőgarnitúráknak.
Praktikus tárolói és polcelemei a hasznosság mellett a kényelem segítői.

andante.hu/diva

Diva

Ezzel az ülőgarnitúrával nem lehet hibázni: bőr vagy szövet bevonóval,
íves vagy szögletes hátú sarokelemmel, és az íves kanapémegoldásokkal is
könnyed eleganciát sugall! Aki ülőgarnitúrájába ágyszerkezetet is szeretne,
a vendégágy és az állandó fekvésre alkalmas szerkezet közül választhat, a
szekciós elemekkel pedig kedvére alakíthatja tovább az összeállítást.

Viva

andante.hu/viva

Fáradt? Hosszú volt a napja? Pihenjen meg a Viva ülőgarnitúrában! A kettős dísztűzés teszi
elegánssá ezt a modellt, mely kívánság szerint kényelmet szolgáló relax-funkciót is rejt magában.
Egy karhúzás és már hátra is dőlhet, lábát pedig felteheti a kinyíló lábtartóra.

andante.hu/puccini

Puccini

Nívós nappaliba nemes vonalú ülőgarnitúra dukál! A Puccini bőrbe öltöztetve
előkelő, szövettel bevonva pedig abszolút eleganciát sugall. A Kanizsa Trend Kft.
egyik legsikeresebb modelljének kényelmét a beépített háttámla-funkció tovább
fokozza, s újdonságként a Puccini már vendégágy funkcióval is rendelhető.

Frisco

andante.hu/frisco

Elegáns, modern ülőgarnitúra az Andante egyik legújabb modellje, a Frisco. Kényelmes, megfelelően
magas háttámla, és szintén kényelmes komfortú ülés jellemzi. Tervezze meg saját összeállítású
ülőgarnitúráját, és ne feledje, hogy lábtartós fotellel vagy ülőkével is rendelheti ezt a modellt!

andante.hu/artica

Artica

A puha párnák kényelmes ülést és pihenést nyújtanak. A
modellbe akár két egymás melletti ülésegységbe is kérhető
a relax-funkció, mely például TV-nézés közben az abszolút
kikapcsolódást segíti elő. Dőljön hátra, próbálja ki!

andante.hu/madison

Madison

Praktikus, elegáns, és már kicsit formabontóan izgalmas ez az új
Andante ülőgarnitúra. A Madison fejtámlája állítható, a derék
megtámasztásához párna rendelhető, a háromszög alakú fém
lábak pedig különös egyediséget kölcsönöznek a formának!

andante.hu/monza-ii

Monza II

A Monza II az abszolút design: nagy ülőfelület, alacsony háttámlák, enyhén szögletes
vonalvezetés, mindez fűszerezve mozgatható kar- és háttámlákkal. Bármilyen
színben, bőr vagy szövet bevonóval is a szoba főszereplője lesz ez az ülőgarnitúra!

Cordial II

andante.hu/cordial-ii

Egy garnitúra az íves formavilág kedvelőinek. Sarok-összeállításban kényelmes, mutatós darab. A praktikumról
a modellhez rendelhető sarokágy, illetve ágyneműtartó gondoskodik, valamint a kétkaros elemeknél működős
háttámla funkció is választható. Ajánljuk kis méretű lakások modern, sok funkciós garnitúrájaként.

andante.hu/artica

Selos

A Selos kisebb nappalik és nagyterű szobák, várók főszereplője is
lehet - minden teret betölt egyszerű eleganciájával s közkedvelt
formavilágával. A számos méretvariáció és összeállítási
lehetőség mellett különböző szélességű karfákból és különböző
lábvariációkból is lehet ízlés szerint válogatni.

andante.hu/dream

Dream

A kanapé szögletességét az enyhe ívekkel lágyított karfák teszik vonzóvá a szemnek. Polcot, polcos karfát és
asztalt puffal is ajánlunk a Dream garnitúrához, mellyel egyedivé és praktikussá is varázsoljuk ezt a modellt.
Vendégággyal, de állandó fekvésre alkalmas Comfort ágyszerkezettel is kiegészíthető.

Corsica

andante.hu/corsica

A klasszikus és a modern tökéletes ötvözete: a letisztult vonalvezetés eleganciát, a magas háttámlák a hátnak
kényelmet, a háttámla tűzések pedig az egész garnitúrának egyediséget adnak. Ez a modell valóban sokoldalú:
ággyal, ágyneműtartóval és relax-funkcióval is rendelhető, a beépített fejtámlák pedig egyenként mozgathatók.

andante.hu/bern

Bern

Ez a modell az utóbbi Andante-évek igazi klasszikusa. A háttámla elegáns varrásai és
tűzései a karfa kecsességével és fa díszítőelemeivel impozáns összhangban vannak, és
természetesen a kényelem sem marad el. A modell vendégággyal is rendelhető.

andante.hu/windsor

Windsor

Egy klasszikus chesterfield garnitúra: gyönyörű dísztűzésekkel
és díszszegecsekkel készülő mestermű, maga az elegancia és
luxus, a szoba éke; elérhető áron. Kitűnő választás irodákba,
olvasószobákba, nappalikba, dolgozószobákba.

andante.hu/mateo

Mateo

Klasszikus stílusjegyeket viselő, különleges dimenziójú alkotás a
Mateo ülőgarnitúra. Ennek is köszönhető, hogy a bevonó színének
kiválasztásával bármilyen stílusú szobába beleillik. Ágyneműtartóval és
kanapéággyal is kérhető. A karfa díszszegecseléssel is rendelhető.

Kent

andante.hu/kent

A Kent ülőgarnitúra nemcsak elegáns formavilága és állítható fejtámlája miatt érdekes, de összeállítástól
függően kétféle ággyal, és ágyneműtartóval is rendelhető, valamint megjelenésekor ez volt az első garnitúra
Magyarországon, melynek karfájában beépített elektromos csatlakozó található.

andante.hu/pasadena

Pasadena

Egy Andante újdonság merész funkciókkal. A Pasadena
modell háttámlája, és annak fejtámasztó része is külön
állítható – ettől lesz minden komfortigényt
kielégítő ez az ülőgarnitúra. Az ülőfelülete nagy és
kényelmes, és deréktámasz is rendelhető a modellhez.

Desiree

andante.hu/desiree

Ez a fiatalosan elegáns megjelenésű modell több kényelmi funkciót is magában hordoz: a karfa kívülről
polcelemeket rejt, s a háttámlák minden esetben felnyithatók. Igény esetén pedig ágyszerkezettel és tágas tárolóelemmel bővíthetők a modell egyes típusai. A vevők közt hamar közkedveltté vált darab - megéri utána járni!

andante.hu/swatch

Swatch

A Swatch az Andante egyik legújabb modellje. Design ülőgarnitúra,
mely kétféle üléskomforttal is kérhető. A kényelmét nemcsak így lehet
személyre szabni, de akár a lábtartós elemet vagy a garnitúrához illő
ülőkét választva is. A Swatch élénk színű bőrrel bevonva mutat jól igazán.

andante.hu/pantone

Pantone

Egy elegáns fémlábakon álló, modern designt követő ülőgarnitúra. Ez az Andante újdonság nagy ülőfelülettel rendelkezik,
háttámlái pedig felnyithatóak – tovább növelve ezzel a garnitúra kényelmét. Tágas lakóterekbe kitűnő darab.

andante.hu/crack

Crack fotel

2013 tavaszára Crack néven két féle design fotellel készült a Kanizsa Trend. A háttámla magassága, valamint a
fotelek lába lehet más és más, de a kényelem mindegyik verzióhoz garantált

A LongLife bõr bevonóanyagról

A novalife bevonóanyagról

A hő, a fény, az ibolyántúli sugarak és az oxigén minden bőrt öregít.
Korunk életmódja még inkább felgyorsítja ezt a folyamatot, amelyet
autooxidációnak is neveznek. A bőr öregedésének késleltetésével
először a nagy kozmetikai cégek kezdtek el foglalkozni. Az általuk
elért eredményeket pedig a marhabőr kikészítésénél is alkalmazták,
létrehozva az egyedülálló minőségű LongLife bőrt. A különleges
bőr átlátszó és tartós felületvédelemmel készül. A gyártó cég
környezettudatos felfogására jellemzően a cserzéskor nem
használnak környezetre ártalmas cserzőanyagokat és oldószereket.
Emellett az új eljárás fokozza a természetesség érzetét, a
mikroporózus réteg pedig olyan tartósságot biztosít, amellyel az
elődök nem rendelkeztek. Az így készült bútorbőr tehát garancia
arra, hogy a lakótér egészséges marad. A vásárló a LongLife-ra
ötéves garanciát kap (a fény- és színtartóságra vonatkozóan), ezzel
is növelve a termék iránti bizalmat. Az évi két-három alkalommal
javasolt megújító ápolás az e célra kifejlesztett tisztítószerekkel
játszi könnyedséggel elvégezhető. A Kanizsa Trend Kft. európai és
dél-amerikai nyersanyagból származó LongLife bőrt kínál számos
színben és több kiváló minőségben.

A novalife-fal egy újonnan kifejlesztett szövet kerül az Ön
otthonába. Éveken át tartó, intenzív kutatás lehetővé tette ennek a
speciális szövetnek a kifejlesztését, amelyben kellemes, puha tapintás
és kiváló használati tulajdonságok kombinálódnak egymással. A
novalife az első szövet, amely szerkezetéből fakadóan a bőrhöz
hasonlít, tapintása puha, kiváló minőségű anyagra emlékeztet,
a felülete pedig olyan ellenálló, hogy a mindennapos foltoknak
esélyük sem lehet. Egy kis víz és egy puha kendő segítségével a
szövetet ért szinte mindegyik, naponta előforduló kellemetlenségtől
magunk is egészen egyszerűen megszabadulhatunk. Modern színek
sokasága és a hosszú élettartam teszi igazán vonzóvá e nemes
anyagot, amelyre a gyártó 5 év folteltávolítási garanciát vállal.

andante.hu

Modell Toscana
A Kanizsa Trend Kft. teljes modellkollekciója, és
márkaboltjainak valamint Andante partnereinek
listája megtalálható a honlapunkon:

www.andante.hu
A katalógusban látható modellek szerzői jogvédelem alatt állnak. A fotókon
látható színek a nyomdai technika következtében a valóságtól eltérhetnek.

Modell Hellas

