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A bútorkészítés természetes alapanyaga 
évszázadokon óta mindig a fa. A fából készült bútorok 
természetközeli, ember-barát környezetet biztosítanak,  
melegséget, otthonosság-érzetet sugároznak.

BÚTORAINK INNEN 
INDULNAK AZ ÖN 
OTTHONA FELÉ



A tömörfa bútor mindig  trendi

Azok, akiknek számít az egyediség,  a magas minőség, különösen kedvelik a valódi fából 
készült bútorokat, melyek  a természetesség semmihez sem hasonlítható érzetét biztosítják. 
A fa élő anyag,  sosem megy ki a divatból.  Ősi ösztönünk, hogy keressük a természet 
közelségét, és a tömörfa bútorok a természetet viszik el otthonunk tereibe. A fából készült 
bútorok tartósak, szépségüket hosszú éveken át megőrzik.  A használat során nem elkopnak, 
csak értékesebbé, nemesebbé válnak. Legfőbb bájuk pedig az egyediségük, hiszen  
fából nem készíthető két teljesen azonos bútordarab - minden farönk egyéniség, egyedi 
rajzlatokkal. Nincs két ember azonos ujjlenyomattal, nincs két farönk azonos évgyűrűkkel.
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A háromdimenziós hátfalak  
igazán innovatív  hatást 
keltenek

CESTA 

www.klose.hu



A  Cesta család tagjai a tölgyfa belső szépségét, erejét, 
ttermészetes eleganciáját viszik az Ön otthonába. A szinte 
„nyers”, természetesen durva , és a szabályos simaságú, 
; noman megmunkált felületek váltakozása,  játéka, egyedi 
árculatot biztosít minden egyes darabnak. A szálcsiszolt 
alumínium betétek csillogása külön kiemeli a farészek 
; noman visszafogott matt felületét.

vad tölgy viaszlakkal (96)

CESTA 
BÚTORCSALÁD
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A tölgyfa egyedi szépségét hibátlanul emeli ki 
a ; nom átmenet a a látszólag megmunkálatlan, 
szinte durva tapintású uszadékfa  és a tökéletesen 
; nomra csiszolt felületek között.  A jól elhelyezett 
világítás hangsúlyozza a  háromdimenzós hátfalakat, 
a fények és árnyak játéka csak még hívogatóbbá, 
simogatni valóvá  teszi ezeket a felületeket, 
polcokat.  A kontrasztos, szálcsiszolt alumínium 
betétek hangsúlyozzák az ember és a természet 
együttműködését   a szépség létrehozására.

EGYEDI  BÚTOR- 
DESIGN

a természet tökéletes 
szépsége
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KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ 
BÚTOROK 
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7424-09
Magas vitrin, 1 üveges 
ajtó, 1 teleajtó 
jobbos
61/210/40

7424-03
Tálaló 2 teleajtóval
111/79/40  

7424-08
Magas vitrin,1 üveges 
ajtó, 1 teleajtó 
balos
61/210/40

7424-04
Tálaló 3 teleajtóval
162/79/40 

7424-05
Alacsony vitrin                       
1  üvegbetétes ajtóval 
balos
61/129/40

7424-06
Alacsony vitrin                 
1 üvegbetétes ajtóval 
jobbos
61/129/40

7424-01
TV szekrény 2 ; ókkal
111/40/40

7424-02
TV szekrény 3 ; ókkal
162/40/40

7424-10
Magas vitrin
4 üvegbetétes ajtó,      
4 teleajtó
111/210/40

7424-07
Magas tálaló, 2 üveges 
ajtó, 2 teleajtó
111/129/40

1010-23
Asztal
2x40 cm-es 
vendéglappal
100/76/160(240)

250-32
Kr4  szék
45/104/56

1010-25
Asztal
4x45 cm-es 
vendéglappal
95/76/160(340)

7418-32
Kr1  szék
48/104/58

220-32
Kr2  szék
47/104/54

7424-11
Falipolc
112/25/25

222-98
Kr3  szék
47/103/56
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méretek: szél/mag/mély/cm

BÚTORELEMEK
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 INNOVATÍV   LENYŰGÖZŐ  
KÖRNYEZET  A TV 
KÉSZÜLÉK KÖRÜL 
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bükk velencei cseresznye (884) bükk dió antik A (907)

CINEMA
BÚTORCSALÁD

A moduláris rendszerű CInema bútorcsalád elemei 
segítségével  a TV képernyő környéke  nemcsak esztétikusan 
elrendezhető, de rendkívül funkcionális módon alakítható. A 
legfőbb design elem maga a funkcionalitás. Semmi felesleges 
díszítés,  csak letisztult, geometrikus formák. A fekete 
üvegfelületek  egyszerre védik  meg a korszeű multimédia 
berendezéseket és emelik ki szépségüket.  Az összes 
elemben megoldott a biztonságos, esztétikus kábelvezetés 
- speciális fülek segítenek a szem elől távol tartani az immár   
rendezetten kígyózó zsinórokat.



CINEMA 

www.klose.hu

Kreativitás és multi-funkcionalitás. A Cinema 
bútorcsalád akkor a legszebb, amikor  egy impozáns 
TV-készülék hátteréül szolgálhat.  Szimmetrikus 
design, letisztult, geomatrikus formák,  a felesleges 
díszítő elemek teljes hiánya,  a háttérfényben 
sejtelmesen áttetsző fekete üvegfelületek mind a 
mutlimédiás berendezések kiemelését szolgálják.A 
funkció határozza meg a stílust, és nem fordítva.

Funkció & Stílus
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CINEMA 

A SZÓRAKOZTATÁS 
MAGASABB 
SZINTJE 

CINEMA 

www.klose.hu

CINEMA 



PIECES OF SET

7425-12
Falipolc
180/20/29

7425-05
Alacsony vitrin,                
1 üvegbetétes ajtó
 balos
61/156/40

7425-10
TV panel
121/103/4

7425-06
Alacsony vitrin,                
1 üvegbetétes ajtó
 jobbos
61/156/40

7425-09
Polcos fali elem 
61/155/29

7425-07
Magas vitrin,                     
1 üvegbetétes ajtó,            
1 teleajtó
balos
61/207/40 

7425-04
Tálaló, 3 üvegbetétes 
ajtó
181/83/40

7425-08
Magas vitrin,                     
1 üvegbetétes ajtó,             
1 teleajtó
 jobbos
61/207/40

7425-11
Falipolc  
120/20/20

7425-02
TV szekrény, 2 ; ók,         
1 lenyíló üvegajtó
121/53/40

7425-03
TV szekrény, 3 ; ók,         
1 lenyíló üvegajtó 
181/53/40

7425-01
Fali szekrény,               
1 lenyíló ajtó
61/32/38

8095-62
CT6 dohányzóasztal
betét:1 db 45 cmsaját 
színű,fehér v.fekete 
 70/40/120(165)

1010-24
Asztal 
betétlap:2x40cm
100/76/160(240)

8095-58
CT5 dohányzóasztal, 
középen két oldalra 
kihúzható ; ókkal
70/50/120

250-02
Kr4  szék
45/104/56

222-02
Kr3  szék
47/103/56

220-02
Kr2  szék 
47/104/54

7418-99
Kr1  szék
48/104/58

Öszeállítási javaslatok:
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Optikai trükk

CRISTAL 

www.klose.hu



tölgy dió (964)

CRISTAL 
BÚTORCSALÁD

A Cristal  bútorok titkot őriznek, melyet csak a megfelelő 
pilanatban fednek fel: ezek a masszív, geomatrikus formák 
egésen más karaktert mutatnak, amint bekapcsoljuk a a 
rejtett világítást. A sötét fényesen fekete üvegfelületek 
átlátszóvá leszenk a fény hatására, kiemelve a mögéjük rejtett 
tárgyakat, hangsúlyossá téve szépségüket.

CRISTAL | 2014
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CRISTAL 

www.klose.hu

RÉSZLETEKBEN  

A LÉNYEG

A fa felületeket oly módon kezeltük, hogy még jobban 
kiemelje a fa természetes erezetének gyönyörű, 
egyedi rajzolatát. Ezzel kontrasztosak a  fényes fekete  
fogantyúk és  minimalista, tükröződő üvegfelületek.

Az optikai 

mélység illúziója
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design, minőség, szolgáltatás, 
innováció...

MÁRKA: 

A MAGAS  
SZINTŰ  
ELVÁRÁSOK  
MAGAS SZINTŰ 
KISZOLGÁLÁSA  
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Méretek:  szél/mag/mély/cm

CRISTAL 

7426-02
TV szekrény 3 ; ókkal
185/51/41

7426-05
Alacsony vitrin                 
1 üvegbetétes ajtóval
jobbos
64/133/41

7426-03
Tálaló  3 üvegbetétes 
ajtóval
181/90/46

7426-07
Magas vitrin                           
1 üvegbetétes ajtóval
balos
64/196/41

7426-00
Tálaló  besülly.
bárelemmel,3 üveges 
ajtó  181/90/55 

7426-08
Magas vitrin                            
1 üvegbetétes ajtóval
jobbos
64/196/41

7426-06  
Magas tálaló
2 üvegbetétes ajtóval
122/133/41

7426-09
Magas vitrin                        
2 üvegbetétes ajtóval
122/196/41

7426-04
Alacsony vitrin,                
1 üvegbetétes ajtóval
balos
64/133/41

7426-11
Fali vitrin                             
1 üvegbetétes ajtóval
jobbos
64/130/31

1010-22
Asztal
 2x40cm-es 
betétlappal
90/78/160(240)

7426-13
Tükör
70/90/2

7418-22
Kr1  szék
48/104/58 

1010-21
Konzol asztal
90/75/40(240)

220-99
Kr2  szék 
47/104/54

8095-59
CT5 dohányzóasztal 
középen ; ókkal
70/50/120

222-99
Kr3  szék
47/103/56

250-22
Kr4  szék
45/104/56

7426-10
Fali vitrin                             
1 üvegbetétes ajtóval
balos
64/130/31

1010-23
Asztal
2x40 cm-es 
betétlappal
100/76/160(240)

Konzol asztal nagyobbítása

BÚTORELEMEK

7426-01
TV szekrény 1 polccal
122/51/41

7426-12
Falipolc 
122/30/26  
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DIANA 

szakértőknek való, 

stílusos dolgozó

DIANA 
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MIelőtt belekezdünk egy elemes dolgozószoba elkészítésébe, 
mindig alaposan ellenőrizzük, hogy az összeállítás  pontosan 
befér-e a neki szánt helyre, illetve, hogy az adott helyhez 
leginkább illeszkedő terv született-e meg. Így találjuk 
meg a tökéletes megoldást minden ügyfél számára :  egy 
nagyvállallt vezérigazgató irodájától, az ügyvédi  iroda 
tárgyalóján át az otthoni dolgozósarokig

SYSTEM 

DIANA

cseresznye sötét dió (977) cseresznye antik (97)
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időtlen szépség

A belső tereknek a bútorok adnak karaktert.  Ha egy szobában a bútor elegáns, 
ki; nomult, asztalosipari  műremek,  a szoba légköre megbízhatóságot sugall. 
Ennek a bútorcsaládnak minden apró részlete  a szakmai  hozzáértésről 
árulkodik. A bútorelemek rendkívül széles váalsztéka révéen bármely méretű 
és alakú dolgozószobához elkészíthető a pontosan odaillő összeállítás. 
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3841-35
B8  keskeny elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm 
46/209/46

3841-36
B8  keskeny elem
kihúzható lappal
46/209/46

DIANA  BÚTORELEMEK

3841-05
A1  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-06
A1a  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-07
A1b  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm 
85/209/46 

3841-08
A2  széle elem
együttmozgó ; ókokkal
85/209/46

3841-09
A2a  széles elem
együttmozgó ; ókokkal
85/209/46

3841-10
A2b  széle elem
együttmozgó ; ókokkal
85/209/46

3841-12
A4  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-13
A4a  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység: 38 cm
85/209/46

3841-14
A5  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-15
A5a  széle s elem
perem és lábazat néklüli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-16
A5b
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-17
A6  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-18
A6a  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-51
A1a  széles elem
ruhaakasztó rúddal
85/209/46

3841-19
A8  széles elem
perem és lábazat nélküli 
málység:38 cm
85/209/46

3841-21
 A9  széles elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
85/209/46

3841-22
B1  keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 cm
46/209/46

3841-23
B1a  keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység 38 cm 
46/209/46

3841-30
B5b keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 cm
46/209/46

3841-24
B1b keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélys: 38 cm
46/209/46

3841-25
B2 keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 cm 
46/209/46

3841-26
B2a keskeny elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
46/209/46

3841-27
B2b  keskeny elem
perem és lábazat nélküli 
mélység:38 cm
46/209/46

3841-28
B5  keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 
cm
46/209/46

3841-29
B5a keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 
cm
 46/209/46

3841-31
B6  keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 cm
46/209/46

3841-32
B6a  keskeny elem
perem és lábazat 
nélküli mélység:38 cm
46/209/46

3841-03
C  sarokelem
peremmel és 
lábazattal együtt 
88/209/88

3841-01
D  lezáró elem
peremmel és 
lábazattal együtt 
46/209/46

3841-99
A  rátét
perem nélkül, méretek a 
peremmel együtt
85/43/46

3841-97
D  lezáró rátét
peremmel együtt
46/43/46

3841-98
B  rátét 
perem nélkül, méretek 
peremmel együtt
43/43/46

3841-96
C  sarokelem rátét
peremmel együtt
88/43/88

3853-31
Íróasztal
180/75/85

3863-31
Kism íróassztal
140/75/70
3863-33
Kis íróasztal kihúzható 
lappal
140/75/70

3845-35
Ruhásszekrény
perem és lábazat nélküli 
mélység:56 cm
96/209/64

3853-33
Íróasztal 
kihúzható lappal
180/75/85

3858-31
Íróasztal
120/75/46

3845-32
Ruhásszekrény  
balos
48/209/64

3845-38 
Ruhásszekrény 
középső
48/209/64

3845-39 
Ruhásszekrény 
jobbos
48/209/64



szép is, praktikus is

DUO 

www.klose.hu



bükk sötét dió (916)

bükk koloniál (842)

bükk konyak (912)

Nincs olyan szép tér, amit a megfelelően választott 
bútorokkal  ne lehetne még szebbé tenni.  Manapság ez nem 
is elég: azonos súllyal esnek latba a funció iránti elvárások 
is. Ezek a tálalók, TV-komódok, fali- és állóvitrinek,  polcaok 
segítenek abban,  hogy ne kelljen választanunk  forma és 
funkció  prioritása között.

 è csendesen csukódó, önbehúzó ; ókok

 è halogen világítás a vitrinekben és magas tálalókban

DUO
BÚTORCSALÁD

DUO | 2014
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IME EGY  FUNKCIONÁLIS,
 GARANTÁLTAN SZÉP NAPALI

A geometrikus formák  segítik, hogy az elemek 
jól kombinálhatók lehgyenek egymással 

DUO 

www.klose.hu



Ez a visszafogott, de nem  minimalista design hangsúlyozza a 
bútordarabok funkcionális jellegét.  Ezek az elemek bármely  
stílusú térbe szépen belesímulnak,  kis helyiségeket sem 
nyomnak össze, a nagyokat is jól kitöltik. 

DUO | 2014
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Otthonunk  lehet  a béke szigete,  védett burok,   lehet az elmélyült gondolkodás terepe, 
de lehet a kreatív gondolatokat inspiráló nyüzsis „tombolda” is.  Sőt az is lehet, hogy hol 
ilyenre, hol olyanra vágyunk. A széles elemválaszték segít, hogy otthonunk  különféle 
helyiségeit  azonos stílusban  úgy rendezzük be, ahogy legjobban illik hozzánk,  és ha úgy 
akarjuk, bármikor átrendezhetjük  bútorainkat, hiszen az elemek szabadon variálhatók,  
mindegyik jól harmonizál mindegyikkel.

ahol a  szenvedélyednek 
élhetsz

DUO 

www.klose.

DUO 

www.klose.hu



Visszafogott stílus, vonzó design, mély, 
meleg színek,  letisztult formák. A  franciaágy 
fejtámaszának ; nom íve vonzó kontrasztot alkot 
a többi elem szögletességével, és ideális szögben 
támasztja a hátat TV-nézés,  olvasás közben.

AZ ÉDES 
ÁLMOK 
BIRODALMA

DUO | 2014
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275-34
Vitrin világítással
85/212/40

285-30
Polc ajtó nélkül
85/212/40

285-31
Üvegajtós polc
85/212/40

275-35
Vitrin világítással
127/212/40

279-34
Sarokvitrin világítással
85/212/45

273-32
Magas tálaló világítással
 170/133/40

273-31
Magas tálaló
világítással
127/133/40

275-43
Magas tálaló
127/133/40

277-33
Alacsony tálaló 
; ókokkal
127/94/40

277-34
Alacsony tálaló üvegajtóval és 
világítással
127/94/40

277-32
Komód 5 ; ókkal
85/94/40

278-02
Nagy  TV komód
170/51/40

278-01
Közepes  TV komód
127/51/40

289-31
Hosszú fali panel 
fapolccal, világítással
115/28/27

289-30
Rövid fali panel fapolccal, 
világítással
73/28/27

275-31 
 

Szekrény
85/212/58

275-49
 
Polc  a 275-31 szekrényhez
81/17/50

275-32
Szekrény
127/212/58

275-94
Rövid polc a  275-32
szekrényhez 
40/17/50

275-97
Rövid polc a275-33  
szekrényhez
46/17/50

275-33
Szekrény
170/212/58

278-30
TV  szekrény
85/65/40

276-30
Magas tálaló 
világítással
85/133/40

277-35
Alacsony tálaló
cilágítással
170/94/40

270-30
Tükör
85/60/12

277-31
Alacsony tálaló
világítással
85/94/40

274-30
Íróasztal
140/75/65

281-30
Éjjeliszekrény
55/45/40

282-30
Komód 3 ; ókkal
85/94/40

287-30
Fésülködő komód
85/75/40

5785-97
Ülőke
50/48/40

275-92
Hosszú polc a  275-32
szekrényhez
82/17/50

275-98
Hosszú polc a 275-
33 szekrényhez
71/17/50

282-32
Alacsony tálaló
170/94/40

PIECES OF SET
DUO 

www.klose.hu

DUO | 2014

Méretek:  szél/mag/mély/cm



271-31
Dohányzóasztal 
két szélén falappal
középen átlátszó üveglappal
60/45/110

271-36
Dohányzóasztal 
1 db falappal
60/45/110

271-30
Dohányzóasztal
átlátszó üveglappal
60/45/60

5783-97
Szék
53/103/56

5784-97
Karszék
53/103x56

5781-97
Szék
47/103/56

5782-97
Karszék
54/103/56

7418-99
Kr1  szék
48/104/58

220-02
Kr2  szék
47/104/54

222-02
Kr3  szék
47/103/56

250-02
Kr4  szék
45/104/56

2701-00
Asztal 

(2x 50 cm betétlappal középen )
szinkronmechanikával

95/75/200(300)

2701-30
Asztal
(1 betétlap 40 cm)
az asztal végén 
nagyobbítható
85/75/130(170)

2701-31
Asztal
(1 betétlap 60 cm)
az asztal végén 
nagyobbítható
95/75/165(225)

2701-53
Asztal
(1 betétlap 50 cm)
középen 
95/75/130(180)

2701-54
Asztal
(1 betétlap 50 cm)
középen
95/75/165(215)

2701-32
Asztal
(1 betétlap 38 cm)
középen 
nagyobbítható
110/75/110(148)

271-35
Dohányzóasztal 
1 db falappal
60x45x60

7220-04
Ágíváz 140
(matrac 140/200) 
ágyrács és matrac nélkül
154/95/217

7220-05
Ágyváz 160
(matrac 160/200,) 
ágyrács és matrac nélkül
174/95/217

7220-06
Ágyváz 180
(matrac 180/200)
ágyrács és matrac nélkül
194/95/217

oldal 32|33
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BÚTORELEMEK
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Design, ami tiszteli a természetet
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vad tölgy viszlakkal (96)gesztes bükk viaszlakkal (51)

A stílusos  ki; nomultság érzete lengi körül ezt a 
bútorcsaládot, amely időtálló designjának köszönhetően 
éveken át  a mindenkori „utolsó divat”  jegyében fogantnak 
látszik majd.  Különleges felületkezelése révén az élő 
természet egy darabja költözik otthonunkba.

 è  halkan,  ; noman záródó, „önbehúzó” ; ókok

 è LED világítás

K2
BÚTORCSALÁD

K2 | 2014

oldal 34|35



ez a minőség minden érzékszervre 
hat

Vitathatatlan tény, hogy minden emberi civlizációban, minden korban a 
legértékesebb, legjobb bútorok fából készültek.  Nyomós oka van ennek,  és mai, 
technológiailag fejlett korunkban sem tudták  más anyagok kiszorítani a  természetes 
keményfát a legértékesebb, legidőtállóbb, legigényesebb bútoralapanyag 
pozíciójából. Korunk mérnökei sok csodás, jól megmunkálható, esztétikus,  kedvező 
árfekvésű  fa-pótló anyagot hoztak  létre, sokfelé  használják is ezeket - de egy 
sem tudja pótolni azt a semmivel össze nem téveszthető, vonzó fa-illatot...

K2 

www.klose.hu



5301-01, 5303-01
Tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy

125/78/42

5301-11, 5303-11
Mags tálaló  6 ajtóval és 
világítással
gesztes bükk, vad tölgy

179/123/42

5301-12, 5303-12
Tv komód  1 ; ókkal
gesztes bükk, vad tölgy
125/45/56

7144-23, 7144-53 
T7  asztal
gesztes bükk, vad tölgy
(2 x40 cm betétlap)
az asztal végén pillangószerűen
nagyobbítható
90/76/160(240)

5301-13, 5303-13
Falipolc fénycső világítással
gesztes bükk, vad tölgy
120/21/20

6842-12, 6842-32
S11  szék
gesztes bükk, vad tölgy
48/95/55

5300-07
Evőeszköztartó betét
47/5/30

5300-08
Palacktartó betét
27/5/27

5301-04, 5303-04
Vitrin - balos, világítással
gezstes bükk, vad tölgy
2 ajtó, 1 ; ók

72/192/42

5301-05, 5303-05
Vitrin - jobbos, világítással
gesztes bükk, vad tölgy
2 ajtó, 1 ; ók

72/192/42

5301-06, 5303-06
Vitrin világítással
gesztes bükk, vad tölgy
4 ajtó, 2 ; ók

106/192/42

5301-14, 5303-14
Vitrin világítással
gesztes bükk, vad tölgy
4 ajtó, 2 ; ók

106/192/42

5301-09, 5303-09
Tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy

159/78/42

5301-02, 5303-02
Tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy

179/78/42

5301-10, 5303-10
Magas tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy

92/123/42

5301-03, 5303-03
Magas tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy
2 ajtós, 3 együtt mozgó ; ók

125/123/42

page  36|37
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dimensions given in cm in a row
width/height/depth

PIECES OF SET
K2 
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Minden ízében 

természetes 
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SYSTEM 

K5
A tömörfából készülő  K5-ös bútorcsald ; nom részleteivel 
fogja meg a szemet.  Itt egy bordázott fabetét, ott egy üveges 
vitinrész  töri meg a geometrikus formát, és ad kecsességet 
az egyébként súlyos felületeknek. A speciális viaszlakkos 
felületkezelést végigsimítva ujjbegyünkben érezhetjük a fa 
természetességét, mialatt beszippantjuk a   friss erdőillatot.

 è � fogantyú nélküli , „push-up” rendszerű ajtók és ; ókok

 è � üvegpolcok élvilágítással

vad tölgy viaszlakkal (96) gesztes kőris

viaszlakkal (38)

K5 | 2014

oldal 38|39



A tömörfának nedvességkiegyenlítő szerepe is van,   fel tud venni és le is tud adni 
nedvességet.  Ezzel nagyban segít, hogy  háztartásunkban  optimális legyen a levegő  
páratartalma. MInthogy a fa nem töltődik fel elektromossággal,  nem vonzza a port sem.  A 
tömöfa tárgyak sok év használat után is megőrzik szépségüket.

jó alap  bármely 
helyiségben  

K5 

www.klose.hu



8272-60 
T28  asztal
tömör gesztes kőris,           
vad tölgy
90/140/75

8272-61 
T28  asztal
tömör gesztes kőris, vad 
tölgy
90/160/75

8272-62
T28  asztal
tömör gesztes kőris, vad 
tölgy
90/180/75

6832-62
S11  szék
gesztes kőris
95/48/55/50

5503-01, 5505-01
Tálaló
vad tölgy, gesztes kőris
161/79/41

5503-07, 5505-07
Vitrin - jobbos, világítással
vad tölgy, gesztes kőris

61/196/41

5503-14, 5505-14
TV  szekrény 2 ; ókkal
vad tölgy, gesztes kőris
121/49/55

5503-06, 5505-06
Vitrin - balos, világítással
vad tölgy, gesztes kőris

61/196/41

6720-34
T10  asztal
vad tölgy
90/77/140(300)

6720-35
T10  asztal
vad tölgy
90/77/160(340)

6720-36
T10  asztal
vad tölgy
90/77/180(360)

5231-31
S23  szék
vad tölgy
45/95/55

5503-02, 5505-02
Tálaló
vad tölgy, gesztes kőris
121/127/41

5503-03, 5505-03
Vitrin - balos, világítással
1 üvegajtó, 2 ; ók,3 teleajtó
vad tölgy, gesztes kőris

101/196/41

5503-18, 5505-18
Magas tálaló
vad tölgy, gesztes kőris
181/127/41

5503-04, 5505-04
Vitrin- jobbos, világítással
1 üvegajtó, 2 ; ók, 3 teleajtó
vad tölgy, gesztes kőris

101/196/41

r

BÚTORELEMEK

oldal 40/41
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system

K9megmozgatja

a fantáziát
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Design-ját  a természet ihlette,  de  megvalósításához az 
asztalosszakmai tudás legmagasabb szintje is szükséges. 
A  “hullámzó” frontok  játékosságot adnak a súlyos, tömörfa 
bútoroknak. Már messziről látjuk, hogy micsoda minőséggel 
van dolgunk. Hát még, ha meg is érintjük!

 è � fogantyú nélküli „ push-up” rendszerű ajtók és ; ókok

 è � üvegpolcok élvilágítással

gesztes bükk 

viaszlakkal (51)

vad tölgy 

viaszlakkal (96)

K9
SYSTEM

K9 | 2014

oldal 42|43



K9 

www.klose.hu

az óceán lenyűgöző 
hullámai...



oldal 44|45
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Méretek:  szél/mag/mély/cm

K9 
PIECES OF SET

5090-04, 5091-04
Tálaló
gesztes bükk, vad tölgy
122/79/42

37-25, 37-45
Asztal
tzömör gesztes bükk, vad tölgy
(2x50 cm betétlap)
az asztal végén pillangószerűen 
nagyobbítható
90/75/160(260)

5090-10, 5091-10
Falipolc
gesztes bükk, va tölgy
120/13/20

5090-09, 5091-09
TV komód 2 ; ókkal
gesztes bükk, vad tölgy
122/49/55

5090-01, 5091-01
Tálaló
gesztes bükk, vad tölgy
182/79/42

37-26, 37-46
Asztal
tömör gesztes bükk, vad tölgy
(2x50 cm betétlap)
az asztal végén pillangószerűen 
nagyobbítható
90/75/180(280)

5090-03,5091-03
Magas tálaló világítással
gesztes bükk, vad tölgy

122/140/42

7390-11, 7390-31
S16  szék
fa üléssel és támlával
gesztes bükk, vad tölgy
45/89/55

7390-12, 7390-32
S16  szék  fa támlával
gesztes bükk, vad tölgy
47/89/56

7390-13, 7390-33
S16  szék 
gesztes bükk, vad tölgy
47/89/56

5090-02, 5091-02
Vitrin világítással
gesztes bükk, vad tölgy

122/196/42

7398-01
Székpárna
szövet bevonattal
44/42 



Funkcionális és  stílusos  
design

K15 CLASS 

www.klose.hu



vad tölgy viaszlakkal (96)

A K15-ös bútorcsalád modern fomavilága túlmutat a 
minimalizmuson, már  univerzálisnak nevezhető.  A 
kiváló minőségű tömörfa és a fényes fekete üvegfelületek 
kombinálásával példamutató módon ötvözi az időtlent a 
modernnel.

 è �‘csendesen csukódó ajtók és ; ókok 

K15 CLASS
BÚTORCSALÁD

K15 CLASS | 2014

oldal 46|47
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IZGALMAS

KONTRASZT
fegyelmezett   formavilág 



K15 CLASS | 2014

oldal 48|49

a fa melege és  az üveg hűvössége együtt  izgalmas légkört 
teremt… 



A    MEGBÍZHATÓ 
&  KIVÁLÓ  
MINŐSÉG 
SZINONÍMÁJA

K15 CLASS 

www.klose.hu



7422-59
Falipolc
158/25/25

7422-09
Falipolc
158/25/25

7422-51
TV komód  3 ; ókkal
158/47/42

7422-01
TV komód  3 ; ókkal
158/47/42

7422-52
Tálaló  3 teleajtóval
158/80/42

7422-02
Tálaló  3  teleajtóval
158/80/42

7422-53
Tálaló  4 teleajtóval
206/80/42

7422-03
Tálaló  4 teleajtóval
206/80/42

BÚTORELEMEK

7422-55
Alacsony vitrin, balos
1 üvegbetétes ajtóval
62/145/42

7422-05
Alacsony  vitrin, balos
1 üvegbetétes ajtóval
62/145/42

8095-35
CT5 dohányzóasztal
fekete üveglappal
középen ; ókkal
70/50/120

7422-56
Alacsony vitrin, jobbos
1 üvegbetétes ajtóval
62/145/42

7422-06
Alacsony vitrin, jobbos
1 üvegbetétes ajtóval
62/145/42

1010-22
Asztal 
fekete üveglappal
2x40 cm  betétlappal 
nagyobbítható
90/78/160(240)

7422-54
Magas tálaló 
 2 üvegbetétes ajtóval
110x145x42

7422-04
Magas tálaló
2 üvegbetétes ajtóval
110x145x42

7418-32
Kr1  szék
48/104/58

7422-57
Magas vitrin
2 üvegbetétes ajtóval
110/200/42

7422-07
Magas vitrin
2 üvegbetétes ajtóval
110/200/42

250-32
Kr4  szék
45/104/56

K15

Mindkét programhoz  választható  bútorok:

oldal 50|51
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 kreativitásra inspirál



LANAO | 2014
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Az attraktív részletek teszik egyedivé a bútorcsaládot: 
legömbölyített élek, alumínium applikációk.  A matt 
üvegbetétek az ajtókon és a dohányzóasztalok lapján 
hangsúlyozzák a bútorcsalád modern, mégis időtállóan 
stílusos voltát.

SYSTEM

LANAO

bükk venge (29)

bükk sötét dió (916)

bükk konyak (912)



IDEJE

MEGÚJULNI

LANAO 

www.klose.hu



LANAO|2013

strona  54|55

A Lanao  bútorelemekben az a csodás, hogy a legkülönfélébb  
terekben egyaránt jól megállják helyüket, feldobják környeztüket.  
A sokféle elem jól variálható egymással, ezerféle mutatós 
összeállítás hozható létre.  Ideje megújítani lakókörnyezetét?

LANAO | 2014

oldal  54|55



system

LANAO
LANAO 

www.klose.hu

Különféle méretű, nyitott és zárt polcok,  ; ókos szekrények, 
íróasztalok: csupa-csupa remek tárolóhely!  Könnyebb 
úgy dolgozni, ha mindennek megvan a helye - nem 
beszélve arról, hogy egyéniséged is visszatükröződik 
abban, ahogy  magad körül a tárgyakat rendezed.

VALÓSÍTSD MEG 
ÖTLETEIDET



LANAO | 2014
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Nem csak a Feng Shui köetői állítják, hogy a hálószoba legfontosabb berendezési 
tárgya az ágy, ami lehetőleg fából készüljön, és ami alatt hagyni kell a levegőt  (és a  Chi 
energiáját) szabadon áramlani. Az ágy fejvége mindig magasabb legyen, mint a lábrésze.

a hely, ami csak a 
miénk... 



5880-90
Tükör
91/60/7

5860-49
Falipolc  üveglappal
világítással
115/30/26

5860-47
Falipolc üveglappal
világítással
160/30/26

5860-48
Falipolc falappal 
világítással
115/30/26

5860-46
Falipolc  falappal 
világítással
160/30/26

5895-63
Hosszú polc a szekrénybe:
5895-44
5895-45
5895-46
89/17/52

5895-61
Rövid polc a szekrénybe:
5895-45
5895-46
43/17/52

PIECES OF SET

5861-01
TV  komód
218/45/45

5875-44
Vitrin, jobbos 
világítással
75/210/45

5875-43
Vitrin, balos
világítással
75/210/45

5866-44
Vitrin, jobbos
világítással
60/210/45

5866-43
Vitrin, balos
világítással
60/210/45

5869-47
Tükör
183/60/7

5895-44
Szekrény üvegajtóval
107/210/59

5895-45
Szekrény üvegajtóval
153/210/59

5862-44
Magas tálaló
91/153/45

5866-45
Vitrin 
világítással
91/210/45

5882-44
Komód  4 ; ókkal
91/80/45

5867-40
Alacsony tálaló
137/80/45

5867-41
Alacsony tálaló
183/80/45

5897-41
Alacsony tálaló
183/80/45

5887-40
Alacsony  tálaló
91/80/45

5882-41
Alacsony tálaló, balos 
világítással
3 ; ókkal, ajtóval
60/120/45

5882-42
Alacsony tálaló, jobbos 
világítással
3 ; ókkal, ajtóval
60/120/45

5864-44
Magas tálaló 
világítással
91/153/45

5862-45
Magas tálaló
világítással
91/153/45

5863-44
Magas tálaló 
világítással
137/120/45

5861-00
TV komód
167/45/45

5861-06
TV  komód
167/45/45

5880-00
TV komód
91/45/45

5873-40
Alacsony  tálaló
211/62/45

LANAO 

www.klose.hu

LANAO | 2014

Méretek:  szél/mag/mély/cm



5885-43
Konténer 
íróasztalhoz
60/54/60

5892-44
Fésülködő komód
105/76/42

5892-43
Éjjeliszekrény
59/38/42

5015-97
Ülőke
46/52/38

5890-04
Ágyváz  140 cm
ágyrács éa matrac nélkül
154/83/216

5890-05
Ágyváz 160cm
ágyrács és matrac nélkül
174//83/216

5890-06
Ágyváz  180 cm
ágyrács és matrac nélkül
194/83/216

5011-97
Szék
46/108/57

222-02
K3 szék
47/103/56

5013-97
Székr
47/103/57

5014-97
Karszék
53/103/57

5006-01
Fejtámla huzat
32/48

8048-00
Asztal 
2x45 cm-es vendéglappal 
szinkronmech.val középen nagyobbítható 
95/75/210(300)

8048-35
Asztal 
1 db 50 cm-es, asztallap  alá 
behajtható betétlappal nagyobbítható 
szinkronmechanikával
95/75/165(215)

5891-44
Pad
151/38/42

5895-46
Szekrény üvegajtóval
199/210/59

5885-40
Íróasztal
165/75/75

5885-41
Íróasztal
165/75/75

8048-34
Asztal
1 db  50 cm-es, asztallap 
alá behajtható betétlappal 
nagyobbítható 
szinkronmechanikával
95/75/130(180)

8048-30
Dohányzóasztal 
tejüveg  lappal
átlátszó üveggel, falappal
60/44/60

8048-32
Dohányzóasztal 
tejüveg lappal, 
átlátszó üveggel, falappal
100/40/100

8048-31
Dohányzóasztal 
tejüveg lappal,
átlátszó üveggel, falappal
80/44/80

8048-33
Dohányzóasztal 
tejüveg lappal,
átlátszó üveggel, falappal
120/44/80
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LANAO 



system

LEONARDO

elegáns  és kecses...

LEONARDO 

www.klose.hu



cseresznye wenge velencei (881)

cseresznye velencei (880)cseresznye dió velencei  (879)

A  LEONARDO  bútorcsalád meleg, barna színárnyalatai 
melegséget, nyugalmat árasztanak, a velük berendezett 
szobák hívogató légkört sugároznak. A kecses, hajlított ívű 
lábak légiességet kölcsönöznek az egyes bútordaraboknak, 
és megkönnyítik a takarítást a nagytestű szekrények alatt is.

 è � üvegajtós, üvegpolcos elemeknél tetőlapba épített halogén világítás

LEONARDO
BÚTORCSALÁD 

LEONARDO | 2014
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szépség  és  harmónia

LEONARDO 

www.klose.hu



7402-43
Vitrin, balos
világítással, 
üvegpolccal
71/208/47

7402-44
Vitrin, jobbos 
világítással, üvegpolccal
71/208/47

7404-44
Vitrin világítással,
üvegpolccal
123/208/47

7400-40
TV komód
120/77/45

7407-40
Alacsony tálaló
120/97/45

7408-44
Sarokvitrin 
világítással, 
üvegpolccal
123/208/64

7407-41
Alacsony tálaló
178/97/48

7400-43
Komód
120/97/45

7403-43
Magas tálaló 
világítással, 
üveegpolccal
120/135/45

7400-90
Tükör
170/105/8

7405-44
Vitrin világítással,
üvegpolccal
181/208/50

7403-42
Vitrin, jobbos 3 ; ókkal
világítással, üvegpolccal
68/135/45

7403-41
Vitrin, balo 3 ; ókkal
világítással, üvegpolccal
68/135/45

7408-72
Dohányzóasztal
üveglappal
70/50/70

7408-32
Dohányzóasztal
falappal 
70/50/70

7408-71
Dohányzóasztal
üveglappal
120/50/70

7408-31
Dohányzóasztal
falappal 
120/50/70

7408-70
Dohányzóasztal
üveglappal
100/50/100

7401-97
Szék
47/97/57

7402-97
Karszék
54/97/57

7403-97
Szék
47/97/57

7404-97
Karszék
54/97/57

7400-30
Asztal  
1 db  40 cm-es vendég-
lappal,szinkronmecha-
nikával középen nagy.
85/75/130(170)

7400-31
Asztal  
2 db 45 cm-es vendéglappal,szink-
ronmechanikával középen
nagyobbítható
95/75/160(250)

7400-32
Asztal  
2 db 45 cm-es  vendéglappal, szinkron-
mechanikával középen nagyobbítható
95/75/180(270)

7408-30
Dohányzóasztal
falappal 
100/50/100

7400-50
Asztal
1 db 40 cm-es , középre behajt- 
vendéglappal,szinkron-
mechanikával nagyobbítható
140/75/140(180)

BÚTORELEMEK
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LEONARDO 



system

LIFELINE

kiindulási pont   egyéni 
megoldásokhoz

LIFELINE 

www.klose.hu



tölgy dió (964) + fehér

tölgy gesztenye (667)

+ fehér vagy tölgy gesztenye (667)

tölgy kőszürke (81) + fehér

A modern LIFELINE bútorcsalád fehér, szürke vagy barna, 
esetleg natúr  színkombinációs elemei elegáns környezetet 
biztosítanak, a barna vagy szürke árnyalatú üvegek mögötti 
hangulatos belső világítás kellemes hangulatot áraszt 
otthonában.

 è tetőlapba épített LED világítás  vagy üvegpolcra szerelt élvilágítás(Microline)

 è ; ókok gázrugós lökéscsillapításúak (Silent system)

LIFELINE 

tölgy szavanna (33)

+ tölgy szavanna (33)

front front

frontfront

korpusz korpusz

korpusz korpusz

LIFELINE | 2014
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MEGSZELIDÍTETT  

MINIMALIZMUS

LIFELINE 

www.klose.hu



Az egyes bútorelemek jól mutatnak önállóan is, de  kiválóan elrendezhetőek egymás 
mellett, sorban is - attraktív szekrénysorokat alkotva belőlük.  

A színek is kombinálhatók,  ezzel otthonunk igazán egyedi arculatot kaphat.

LIFELINE | 2014
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5922-19, 5920-19
Magas vitrin
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy tölgy
2 üvegajtó, 2 teleajtó
120/211/41

5922-03, 5920-03
Alacsony tálaló
4 ; ók, 2 teleajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
221/93/41

5922-40, 5920-40
TV komód, jobbos
2 ; ókkal
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
161/45/57

5922-14, 5920-14
Magas tálaló
3 üvegajtó,2 teleajtó,3 ; ók
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
181/141/41

5922-35, 5920-35
Alacsony vitrin, balos
2 üvegajtó
(ajánlatos a falhoz erősíteni)
tölgy  kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
80/141/41

5922-30, 5920-30
Magas vitrin
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy  tölgy
2 üvegajtó, 2 teleajtó
120/211/41

5922-02, 5920-02
Alacsony tálaló
3 ; ók, 3 ajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
181/83/41

5922-10, 5920-10
TV  komód, balos, 2 ; ókkal
tölgy kőszürke+fehér, tölgy+fehér vagy tölgy
161/45/57

5922-27, 5920-27
Magas tálaló
2 üvegajtó, 2 teleajtó
(ajánlatos a faloz rögzíteni)
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
121/141/41

5922-36, 5920-36
Alacsony vitrin, jobbos
2 üvegajtó
(ajánlatos a falhoz erősíteni)
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
80/141/41

5922-17, 5920-17
Magas vitrin,balos
tölgy kőszürke+fehér, 
tölgy+fehér  vagy  tölgy
1 üvegajtó, 1 teleajtó
60/211/41

5922-01, 5920-01
TV komód  6 ; ókkal
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy241/45/57

5922-11, 5920-11
TV  komód  4 ; ókkal
tölgy kőszürke+fehér, tölgy+fehér vagy tölgy
241/45/57

5922-13, 5920-13
Magas tálaló
2 üvegajtó, 2 teleajtó
(ajánlatos a falhoz rögzíteni)
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
121/141/41

5922-33, 5920-33
Fali vitrin, balos
2 üvegajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
80/135/41

5922-18, 5920-18
Magas virin, jobbos
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
1 üvegajtó, 1 teleajtó
60/211/41

5922-08, 5920-08
TV komód  4 ; ókkal
tölgy kőszürke+fehér
tölgy+fehér  vagy  tölgy
161/45/57

5922-12, 5920-12
Magas tálaló
2 üvegajtó, 3 ; ók
(ajánlatos a falhoz rögzíteni)
tölgy kőszürke+fehér, 
tölgy+fehér vagy tölgy
121/141/41

5922-34, 5920-34
Fali vitrin, jobbos
2 üvegajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
80/135/41

5922-31, 5920-31
Magas vitrin, balos
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy  tölgy
1 üvegajtó, 1 teleajtó
60/211/41

5922-26, 5920-26
Alacsony vitrin, jobbos
1 üvegajtó, 1 teleajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
80/141/41

5922-16, 5920-16
Fali vitrin
2 teleajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
fogantyúk  alul
121/46/41

5922-32, 5920-32
Magas vitrin, jobbos
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy  tölgy
1 üvegajtó, 1 teleajtó
60/211/41

5922-25, 5920-25
Alacsony vitrin, balos
1 üvegajtó, 1 teleajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér vagy tölgy
80/141/41

5920-21
Üvegpolc rátét  TV komódhoz
az üveg lehet szürke  vagy  barna
105/15/40

5922-20, 5920-20
Falipolc
hátfal mögötti fénycsővel
tölgy kőszürke+fehér, tölgy+fehér vagy tölgy
120/13/20

5922-15, 5920-15
Fali vitrin
2 teleajtó
tölgy kőszürke+fehér,
tölgy+fehér  vagy  tölgy
fogantyúk  felül
121/46/41

LIFELINE 

www.klose.hu

LIFELINE | 2014

BÚTORELEMEK
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6291-26
Szék
48/103/51

220-99
Kr2  szék
47/104/54

222-99
Kr3  szék
47/103/56

250-22
Kr4  szék
45/104/56

2441-31
Asztal
a két végén kihúzható üveglappal(2x50 cm)
üveg lehet: barna  vagy  szürke(Antisol)
95/77/160(260)

2441-32
Asztal
a két végén kihúzható üveglappal(2x50 cm)
üveg lehet:  barna  vagy  szürke(Antisol)
95/77/180(280)

8090-03
Dohányzóasztal
alul barna  vagy  szürke üvegpolccal
90/41/90

8091-03
Dohányzóasztal
alul  barna  vagy  szürke üvegpolccal
120/41/70

8095-57
CT4 ohányzóasztal
70/55(84)/120

oldal 70|71
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REGGELENTE  ... MÁS  
EMEBRKÉNT  
ÉBREDNI

LIMA 

www.klose.hu



A  Lima hálószoba virágmintái egy igen innovatív, 
ornamentációs faragó eljárással készülnek. A faragott minta 
nemcsak szemgyönyörködtető, de egyediséget, kölcsönös 
a diófa éjjeliszekrényeknek, komódoknak. Figyeljük meg a 
lábak kecses, ; nom  vonalvezetését, a komódok aljának retro 
ívét. A bőrborítású ágyfejvéget dekorítív tűzések díszítik,  
ránézni  és nekidőlni egyaránt öröm.

dió natúr (838)

LIMA
BÚTORCSALÁD

LIMA | 2014
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LIMA 

www.klose.hu



Tökély  a  részletekben

Szimetrikus formák,  kerekített élek,  szemgyönyörködtető 
minták, a színek játéka  - íme néhány  gondolat, ami a  Lima 
hálóról elsőként eszünkbe ötlik. No meg az, hogy itt minden 
részletet alaposan végiggondlt a tervező.
A szép dísztűzésekkel feldobott, ergonomikus vonalú 
ágyfejvég  maximális kényelmet bitosít. Picit hátradőlő ívével 
hivogat: gyere,  támszkodj nekem, felejtsd el a külvilágot! 

LIMA | 2014
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LIMA 

www.klose.hu

EGY LEHELETNYI  
LUXUS
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LIMA 

7419-07
Éjjeliszekrény
jobbos
50/50/40

7419-10
Ágyváz
ágyrács és matrac nélkül
fejvég bőr bevonattal
169/101/213

7419-01
Éjjeliszekrény
balos
50/50/40

7419-06
Ruhásszekrény
2 tolóajtóval
200/220/64

7419-05
Komód  3 ; ókkal
110/83/40

7419-12
Tükör
3 részes - összecsukható
(a falhoz kell erősíteni)
140/200/6

7419-02
Fésülködő asztalka tükörrel
1 ; ókkal
80/123/43

BÚTORELEMEK



Fa : otthonosság
& elegancia

MILO 

www.klose.hu



Milo a klasszikus bútordesign legjobb hanyományaira 
épül. Harmónikusan arányos,  szimmetrikus formák, ívek és 
bemarások,  keretes ajtók, hangsúlyos, íves díszlécek, elegáns 
fogantyúk –   szakértelem a legkisebb részleteknél is. 

 è halogen világítás a tálalókban és magas vitrinekben

 è az étkezőgarnitúra üvegajtain ívelt fabetétek

cseresznye sötét dió (977)  cseresznye antik (97)

MILO
BÚTORCSALÁD

MILO | 2014
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MILO 

www.klose.hu



Tradíciónk a  szakértelem...

Akár egy céges, akár egy otthoni  elegáns irodát, tárgyalótermet  kell 
berendeznünk, a Milo elemválasztékában találhatő szekrények, nyitott 
és zárt könyvespolcok,  komódok,  sarok- és lezáróelemek, íróasztalok 
segítségével egyedi, testreszabott összeállításokat készíthetünk el.

MILO | 2014
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Méretek:  szél/mag/mély/cm

245-35
Vitrin, jobbos
világítással, 
üvegpolcokkal
53/206/45

239-34
Sarokvitrin világítással és 
üvegpolcokkal
falhoz kell erősíteni
95/206/50

235-32
Ruhásszekrény
(perem és lábazat nélküli mélység: 
56 cm)
95/206/63

261-98
“B”  rátét
perem nélkül,
a méret peremmel
együtt
43/40/45 

261-96
“C”  rátét sarokelem
peremmel együtt
88/40/88 cm 

261-99
“A”  rátét
perem nélkül,
a méret peremmel 
együtt
85/40/45 cm 

BÚTORELEMEK

235-35
Vitrin világítással és 
üvegpolcokkal
180/206/45

235-38
Ruhásszekrény
balos
48/206/63

235-34
Vitrin világítással és 
üvegpolcokkal
95/206/45

235-39
Ruhásszekrény
középső
43/206/63

245-34
Vitrin világítással és 
üvegpolcokkal
53/206/45

235-40
Ruhásszekrény
jobbos
48/206/63

261-05
A1  széles elem
együttmozgó 
; ókokkal
85/206/45

261-06
A1a  széles elem
együttmozgó
; ókokkal
85/206/45

261-19
A8  széles elem
85/206/45

261-25
B2  keskeny elem
43/206/45

261-31
B6 keskeny elem
43/206/45

261-07
A1b  széles elem
együttmozgó
; ókokkal
85/206/45

261-26
B2a  keskeny elem
43/206/45

261-32
B6a keskeny elem
43/206/45

261-35
B8 keskeny elem
43/206/45

261-03
C  sarokelem
peremmel és lába-
zattal
88/206/88

261-36
B8  keskeny elem
középen  kihúzha-
tó lappal
  43/206/45

261-01
D  lezáró elem
peremmel és lába-
zattal
45/206/45

261-17
A6  széles elem
együttmozgó ; ókokkal
85/206/45

261-09
A2a  széles elem
együttmozgó
; ókokkal
85/206/45

261-10
A2b  széles elem
együttmozgó
; ókokkal
85/206/45

261-18
A6a  széles elem
együttmozgó ; ókokkal
85/206/45

261-24
B1b  keskeny elem
43/206/45

261-28
B5 keskeny elem
43/206/45

261-29
B5a keskeny elem
43/206/45

261-30
B5b keskeny 
elem
43/206/45

261-08
A2  széles elem
együttmozgó
 ; ókokkal
 85/206/45

261-13
A4a  széles elem
85/206/45

261-14
A5  széles elem
85/206/45

261-12
A4  széles elem
85/206/45

261-16
A5b
85/206/45

261-15
A5a  széles elem
perem és lábazat 
nélküli mélys:38 cm
85/206/45

261-22
B1  keskeny elem
43/206/45

261-21
A9  széles elem
üvegajtóval
85/206/45

261-23
B1a  keskeny elem
43/206/45

261-51
A1a  széles elem
ruhaakasztó rúddal
85/206/45

261-27
B2b keskeny elem
43/206/45
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4529-31
Asztal, cseresznye
2x45 cm-es vendéglappal
szinkronmec.-val nagyobbítható
6-12 személyes
95/161(206,251,296,341)/75

232-30
Sarokszekrény
99/75/53

249-51
TV  szekrény
138/58/45

249-52
TV  szekrény
180/58/45 

247-30
Fésülködő 
asztal
90/136/43

240-40
Éjjeliszekrény
50/51/40

246-31
Íves íróasztal
kihúzható lap 
180/75/85

246-30
Desk obligue
180/75/85

261-97
“D” rátét lezáró  elem
45/40/45 

248-31
Kis íróasztal
kihúzható lappal 
140/75/70

248-30
Kis íróasztal
140/75/70

243-30
Íróasztal
120/75/46

233-30
Magas tálaló
világítással, üvegpolcokkal
180/124/45

236-30
Bárszekrény/írószekrény
középen kihúzható lappal
95/124/45

233-31
Magas tálaló
világítással, üvegpolcokkal
95/124/45

234-31
Vitrin B
üvegpolccal
53/112/45

234-32
Vitrin
világítással,üvegpolcokkal
53/124/45

237-30
Alacsony tálaló
együttmozgó 
; ókokkal
95/85/45

240-03
Ágyváz  140
ágyrács éa matrac nélkül
146/84/210

240-01
Ágyváz  160
ágyrács és matrac nélkül
166/84/210

240-02
Ágyváz  180
ágyrács és matrac nélkül
186/84/210

237-31
Alacsony tálaló
138/85/45

4829-31
Asztal 
4x45 cm-es vendéglappal,
szinkronmech.-val nagyobbítható
6-12 személyes
95/75/161(341)

238-30
Tv  szekrény
95/65/45

244-30
Dohányzóasztal 
üveglappal vagy 
falappal
60/52/60

249-50
Tv  szekrény
138/58/45

244-46
Dohányzóasztal 
üveglappal vagy 
falappal
60/47/60

230-30
Tükör
110/75/8

230-31
Tükör
138/75/8

1859-33
Asztal 
4x40 cm-es vendéglappal
szinkronmech.-val nagyobbítható
6-10 személyes
85/74/135(295)

244-32
Dohányzóasztal 
üveglappal vagy 
falappal
110/47/60

244-31
Dohányzóasztal 
üveglappal v.falappal
vagy a kettő kombinációja
80/47/80

244-34
Dohányzóasztal
üveglappal vagy 
falappal
110/52/60

244-41
Dohányzóasztal
üveglappal v.falappal
vagy a kettő kombinációja
80/52/80

237-32
Alacsony  tálaló
180/85/45

2333-97
S-401  szék
47/99/59

2335-97
 S-402  szék
46/99/58

2337-97
S-403  szék
46/99/58

800-97
Ülőke
51/50/42

2339-97
S-404  szék
46/9958

2331-97
S-400  szék
46/99/58
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dió natúr (838)

Más és más hatást érünk el, ha változtatjuk az ajtók, a 
; ókelők színét, anyagát: a végeredmény  a természet-
ihlette modern és a futurisztikus stílus közötti széles skálán 
mozog. Az elemválaszték sokféle komódot, ; ókosszekréynt, 
tálalószekrényt, polcot kínál, melyek egy része födön áll, 
más részük falra erősíthető. Nemkcsak sokféle összeállítás 
készíthető el velük, de a fali elemek révén jól tágítható a tér, 
a szabadon maradó padlófelületek  látványától nagyobbnak 
érzünk egy kisebb szobát is. 

MULTIFORM 
BÚTORCSALÁD



A LAKBERENDEZÉS 
ÖNKIFEJEZÉS

MULTIFORM 

www.klose.hu



Sehol egy tolakodó fogantyú, csak a letisztult, síma felületek. 
Az ajtók és ; ókok nyomásra nyílnak.

A  Te 

OTTHONOD,  a Te 
egyéniséged  

MULTIFORM | 2014
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system

MULTIFORM

The Multiform  hálószoba minimalizmusát néhány apró, de hangsúlyos design 
elem töri meg, mint a z opcionálisan rendlhető LED világítás,  amit kívánságra 
nemcsak a fejvégben, de az éjjeliszekrények ; ókjaiban is elhelyzehetünk. A tágas 
ágyneműtartó könnyen hozzáférhető, gázrugós matracemelő segíti a kinyitást.

AZ ÉRZELMEK 
BIRODALMA 

MULTIFORM 

www.klose.hu



 Az üvegfelületek csillogása,  a színes ; ókelők fényessége 
izgalmas kontrasztot alkot a magas minőségű, matt 
fafelületek ; nom rajzolatával, és kiemeli az egyes 
anygaféleségek szépségét.

MULTIFORM | 2014
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6160-12
Magas tálaló
181/142/40

6160-09
Magas tálaló
121/142/40

6160-03
Fali vitrin
121/127/30

6160-90
Fali vitrin
balos
60/127/30

6160-91
Fali vitrin
jobbos
60/127/30

6160-15
Fali vitrin
121/67/30

6160-51
TV  komód
121/38/54

6160-79
Talapzat
200/5/62

6160-39
Alacsony tálaló
121/82/40

6160-71
TV  komód, balos
121/38/54

6160-76
Fali polc
121/3/28

6160-42
Alacsony tálaló
181/82/40

6160-73
TV  komód, jobbos
121/38/54

6160-72
Fali  polc “U”
rövid, dupla
121/37/25

6160-27
Alacsony tálaló
181/69/40

6160-54
Fali szekrény
121/37/30

6160-75
Fali polc “U”
hosszú, dupla
241/37/25

6160-69
TV  komód kiegészítő
 241/49/30

6160-30
Fali tálaló
181/67/40

6161-35
Ruhásszekrény
2 ajtó + 2 ; ók
121/211/64

6161-36
Ruhásszekrény
3 ajtó + 3 ; ók
középen tükrös ajtóval
181/211/64

6161-37
Ruhásszekrény
4 ajtó + 4 ; ók
középen 2 tükrös
ajtóval
241/211/64

PIECES OF SET

6160-63
Vitrin
121/198/40

6161-38
Fésülködő asztal
; ókok push-up rend.
120/75/50

6161-40
Tükör
90/60/9

6160-81
Polc a  6161-35, 6161-36   és
6161-37 ruhásszekrényekhez 

6151-00
Ruhaakasztó rúd
ruhásszekrényhez 

6161-00
Ruhaakasztó rúd 
világítással

MULTIFORM 

www.klose.hu

MULTIFORM | 2014

Méretek:  szél/mag/mély/cm



250-82
Kr4  szék
45/104/56

3584-30
Asztal 
1x60 cm-es betétlappal
nagyobbítható, mely behajtható
az asztallap alá
90/75/160(220)

3584-31
Aszatl 
1x80 cm-es betétlappal
nagyobbítható, mely behajtható
az asztallap alá
90/75/180(260)

2224-30
Liveart  asztal
2x45 cm-es vendéglappal 
nagyobbítható szinkronmechanikával
95/75/160(250)

2224-31
Liveart  asztal 
2x45 cm-es vendéglappal 
nagyobbítható szinkronmechanikával
95/75/180(270)

2224-32
LIveart  asztal 
2x45 cm-es vendéglappal
nagyobbítható szinkronmechanikával
95/75/200(290)

3034-30
Dohányzóasztal
a lábak végén alu
applikációval
70/45/70

3034-31
Dohányzóasztal
a lábak végén alu
applikációval
130/45/70

6161-39
Ülőke  párna nélkül
50/43/38

Ágyösszeállítási lehetőségek:
ágyváz  ágyfejvéggel
ágyrács és matrac nélkül !

Ágyösszeállítási lehetőségek:
ágyváz  ágyfejvéggel, éjjeliszekrénnyel és
fejvég toldat/panellel
ágyrács és matrac nélkül !

Ágyösszeállítási lehetőségek:
ágyváz  ágyfejvéggel és 
éjjeliszeknénnyel
ágyrács és matrac nlkül ! 

Ágyváz  méretek:   matrac nélkül

6161-01
Ágyváz  110 cm-es matrachoz
6161-02
Ágyváz  140 cm-es matrachoz
6161-03
Ágyváz  160 cm-es matrachoz
6161-04
Ágyváz  180 cm-es matrachoz

6161-11
Ágyváz   110 cm-es matrachoz
matrackiemelő vasalattal és ágyráccsal
6161-12
Ágyváz   140 cm-es matrachoz
matrackiemelő vasalattal és ágyráccsal
6161-13
Ágyváz  160 cm-es matrachoz
matrackiemelő vasalattal és ágyráccsal
6161-14
Ágyváz  180 cm-es matrachoz
matrackiemelő vasalattal és ágyráccsal

6161-05
Ágyfejvég  110 cm-es matrachoz
6161-06
Ágyfejvég  140 cm-es matrachoz
6161-07
Ágyfejvég  160 cm-es natrachoz
6161-08
Ágyfejvég  180 cm-es matrachoz

6161-09
Éjjeliszekrény
6161-21
Fejvég toldat/panel
világítás nélkül

3034-32
Dohányzóasztal
a lábak végén alu
applikációval
160/45/90

6161-97
Párna ülőkéhez
50/6/38

oldal 90|91
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Kiegyensúlyozott stílusú, a fa termszetes szépségét előtérbe 
helyező kollekció az Oleo. Tervezőjének sikerült ötvöznie 
a klasszikus stílusú bútorok báját a manapság divatos 
letisztult vonalvezetéssel. Nyugodt eleganciát sugároznak 
ezek a bútorok,  amelyek az őszi erdő 16 színárnyalatában 
rendlehtőek, kétféle európai fafajból, síma vagy bordázott 
; ókelőkkel, széles elemválasztékban 

OLEO
BÚTORCSALÁD

OLEO | 2014
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SZÍNEK  PÁRBESZÉDE 
A TERMÉSZETES
FÁVAL 

OLEO 

www.klose.hu



érzelmeket  kelt
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és : szép álmokat 
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PIECES OF SET

7414-00, 7415-00
Alacsony tálaló besüllyeszthető
bárelemmel
bükk, vad tölgy
136/82/40

7414-06, 7415-06,

Magas tálaló
bükk, vad tölgy

136/120/40

7414-11, 7415-11
TV  szekrény
bükk, vad tölgy
203/46/40

7414-02, 7415-02
Alacsony tálaló
bükk, vad tölgy
181/82/40

7414-07, 7415-07,

Vitrin, balos
bükk, vad tölgy

60/210/40

7414-14, 7415-14
TV panel 
bükk, vad tölgy
136/75/5

7414-03, 7415-03
Szekrény, balos
bükk, vad tölgy
60/120/40

7414-08, 7415-08,

Vitrin, jobbos
bükk, vad tölgy

60/210/40

7414-13, 7415-13
TV panel, polcos
bükk, vad tölgy
158/114/25

7414-04, 7415-04,

Szekrény, jobbos
bökk, vad tölgy

60/120/40

7414-09, 7415-09
Vitrin 
bükk, vad tölgy

90/210/40

7414-15, 7415-15
Tükör
bükk, vad tölgy
136/75/5

7414-01, 7415-01

Alacsony tálaló
bükk, vad tölgy
136/82/40

7414-05, 7415-05,

Magas tálaló 
bükk, vad tölgy

90/153/40

7414-10, 7415-10
TV  szekrény
bükk, vad tölgy
158/46/40

7414-12, 7415-12,

Falipolc
bükk, vad tölgy
158/20/22

600-23, 600-22
Dohányzóasztal
bükk, vad tölgy
50/65/50

600-26, 600-25
Dohányzóasztal
bükk, vad tölgy
70/50/70

3660, 3672
Asztal
2x40 cm-es,asztallap alá behajtható 
vendéglappal nagyobbítható
bükk, vad tölgy
90/75/140(220)

600-29, 600-28
Dohányzóasztal 
bükk, vad tölgy
100/45/100

3661, 3673
Asztal 
2x50 cm-es , asztallap alá behajtható
vendéglappal nagyobbítható
bükk, vad tölgy
90/75/160(260)

600-45, 600-44
Dohányzóasztal 
bükk, vad tölgy
70/50/70

3662, 3674
Asztal 
2x50 cm-es, asztallap alá
behajtható vendéglappal
nagyobbítható
 bükk, vad tölgy
90/75/180(280)

3663, 3675
Asztal 
2x50 cm-es, asztallap alá behajtható 
vendéglappal nagyobbítható
bükk, vad tölgy
100/75/200(300)

600-48, 600-47
Dohányzóasztal
beech, oak wild, oak wild 
rubbed
120/50/70

600-51, 600-50
Dohányzóasztal
bükk, vad tölgy
100/50/100

7212-01, 7212-31,

S2  szék
bükk, vad tölgy
44/92/55

OLEO 

www.klose.hu

OLEO | 2014

Méretek:  szél/mag/mély/cm



7414-51, 7415-51
Ágyváz  140 cm
ágyrács és matrac nélkül
bükk, vad tölgy
152/85/206

7414-52, 7415-52
Ágyváz  160 cm
ágyrács és matrac nélkül
bükk, vad tölgy
172/85/206

7414-53, 7415-53
Ágyváz  180 cm
ágyrács és matrac nélkül
bükk, vad tölgy
192/85/206

7414-54, 7415-54
Éjjeliszekrény 1 ; ókkal
bükk, vad tölgy
52/46/40

7414-55, 7415-55
Komód  4 ; ókkal
bükk, vad tölgy
90/82/40

7414-56, 7415-56
Ruhásszekrény 2 ajtóval
bükk, vad tölgy
106/210/58

7414-57, 7415-57 
Ruhásszekrény, középen 
tükörrel
bükk, vad tölgy
159/210/58

7414-58, 7415-58
Fésülködő asztal 
bükk, vad tölgy
115/80/40
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system

QUATTRO
QUATTRO 
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VISSZAFOGOTT 
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bükk konyak (912)

bükk koloniál (842)

bükk sötét dió (916)

Lágy, lekerekített élek jellemzik a bútorcsalád elemeit. Az 
alumínium színű applikációk ; nom kontrasztot alkotnak a 
sötétre pácolt természetes fával és hangsúlyossá teszik a 
Quattro bútorcsalád modern jellegét. A bútorcsalád minden 
eleme megrendelhető alu díszítés nélkül is, ilyenkor a 
bútorok könnyebben olvadnak bele környezetükbe.

 è ajtók és ; ókok nyílhatnak”push up”” rendszerrel, fogantyú nélkül vagy 

fogantyúval,  ; ókok gázrugós lökéscsillapítóval felszereltek

 è  a vitrinajtók és üveges részek átlátszó vagy tejüveggel  választhatók

 è az üvegajtós és üvegpolcos elemek tetőlapba épített halogén világítással 

vagy üvegpolcra szerelt Microline élvilágítással rendelhetők

 è a bútorelemek alu színű díszítéssel(applikációval)  vagy anélkül 

választhatók

QUATTRO
BÚTORCSALÁD



system

QUATTRO
QUATTRO 

www.klose.hu
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QUATTRO 
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465-30(alu), 465-50
Polc
89/201/40

466-30(alu), 466-50
Bárszekrény
halogén világítással
89/123/40

468-02(alu), 468-22
Tv komód
két oldalon 1-1 mély ; ókkal
173/40/40

464-31(alu), 464-51
Asztal
1x50 cm-es  asztallap alá középre
behajtható vendéglappal,
szinkronmechanikával
95/76/165(215)

464-74(alu)464-84
Dohányzóasztal
átlátszó v. tejüveggel,
vagy  falappal
110/46/110

465-34(alu), 465-54
Vitrin halogén 
világítással
89/201/40

467-35(alu), 467-55
Alacsony tálaló
halogén világítással
173/84/40

468-01(alu), 468-21
TV komód
1 mély ; ókkal
131/40/40

464-00(alu), 464-10
Asztal
2x45 cm-es vendéglappal 
középen nagyobbítható
szinkronmechanikával
95/76/210(300)

464-75(alu), 464-85
Dohányzóasztal
átlátszó v. tejüveggel,
vagy  falappal
110/46/80

463-32(alu), 463-52
Magas tálaló
halogén világítással
173/123/40

467-33(alu) 467-53
Alacsony tálaló
131/84/40

469-50(alu), 469-52
Falipolc világítással
160/30/27

464-70(alu), 464-80
Dohányzóasztal
átlátszó vagy tejüveggel,
vagy  falappal
60/46/60

5023-97
Szék
47/99/55

5021-97
Szék
47/99/57

5024-97
Karszék
53/99/57

5022-97
Karszék
55/99/57

463-31(alu), 463-51
Magas tálaló
131/123/40

467-32(alu), 467-52
Komód  5 ; ókkal
89/84/40

469-49(alu), 469-51
Falipol világítással
115/30/27

464-71(alu), 464-81
Dohányzóasztal
két végén falappal,
középen átlátszó v.tejüveg,
vagy ezek kombinációja
110/46/60

465-35(alu), 465-55
Vitrin halogén világítással
173/201/40

463-30(alu), 463-50
Magas tálaló
halogén világítással
89/123/40

467-30(alu), 467-50
Alacsony tálaló
89/84/40

464-30(alu), 464-50
Asztal
1x50 cm-es asztalap alá középre
behajtható vendéglappal, 
szinkronmechanikával
95/76/130(180)

464-73(alu), 464-83
Dohányzóasztal
átlátszó v.tejüveggel,
vagy falappal
80/46/80

7418-32
Kr1  szék
48/104/58

BÚTORELEMEK

oldal 104|105

QUATTRO | 2014

Méretek:  szél/mag/mély/cm                           alumínium díszítéssel (alu)   vagy   alumínium díszítés nélkül

QUATTRO 



Elegancia & Stílus
RAFAEL 
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 è az üvegpolcos elemeknél  tetőlapba épített LED világítás van 

 è a ; ókok visszahúzo mechanikával és gázrugós lökéscsillapítással(Silent 

system) felszereltek

Ki; nomultság, nemes formák, gazdag díszítőelemek teszik 
a Rafael családot a bútorok arisztokratájává.  Minden 
apró részlet gondos tervezés eredménye, a kecses 
lábformáktól a lekerekített élekig, a fózolt üvegbetétektől a 
díszítőmarásokig. Dekoratív fémrátétek, virágminták, elegáns 
aranyszínű felületek - a Rafael bútorcsalád minden tagja igazi 
műalkotás.

 cseresznye wenge velencei (881)

cseresznye velencei (880)

cseresznye dió velencei (879)

RAFAEL
BÚTORCSALÁD 
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Foglaljon helyet ezen a kéynlemes, magas támlájú, 
gazdago kárpitozott,  a könyököt támasztó garnitúrán,  
Csupa jó dolog fog eszébe juni, csupa kellemes 
emlék - észrevétlenül is így hat ránk  a jó design,  a 
hibatlan arányok, a  gondosan válogatott anyagok.

Varázslatos emlékek

RAFAEL | 2014
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A stílus esszenciája a 
hálószobában is 

RAFAEL 

www.klose.hu



A klasszikus stílbútoroknak tér kell, hogy 
megmutathassák szépségüket.  Ez nem a szoba 
méretén múlik, hanem az elrendezés milyenségén. 
Ne feledjük, a kevesebb  néha több!

RAFAEL | 2014
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7420-10
Magas tálaló 
1 db  széles ; ókkal
135/135/43

7420-42
Vitrin  3 ; ókkal
138/213/45

7420-01
Alacsony tálaló 
középen keskeny ; ókkal
96/96/43

7428-32
Dohányzóasztal 
asztallap lehet: üveggel  vagy
furnérozott lappal
70/50/70

7420-30
Asztal
1x40 cm-es vendéglappal középen
nagyobbítható szinkronmecha-
nikával
85/75/130(170)

7420-56
Éjjeliszekrény
50/70/43

7420-22
Szekreter
lenyíló ajtóval és kihúz-
ható lappal
66/135/43

7420-40
Magas tálsló üveg oldalakkal
együttmozgó ; ókokkal
98/213/45

7420-21
TV  komód
3 db  együttmozgó ; ókkal
135/82/57

7428-30
Dohányzóasztal
asztallap lehet: üveggel  vagy
furnérozott lappal
100/50/100

7420-31
Asztal
2x45cm-es vendéglappal középen
nagyobbítható szinkronmecha-
nikával
95/75/160(250)

7420-54
Fésülködő  komód,
középen felhajtható tükörrel,
zöld kárpittal békelve,
kétoldalt ; ókkal
94/80/43

7420-23
Bárszekrény
középen kihúzható
lappal
66/135/43

7420-41
Vitrin
középen keskeny ; ók
98/213/49

7420-20
TV  komód
együttmozgó mély ; ókokkal

7428-31
Dohányzóasztal
asztallap lehet: üveggel  vagy
furnérozott lappal
120/50/70

7420-32
Asztal
2x45cm-es vendéglappal középen
nagyobbítható szinkronmechanikával 
95/75/180(270)

7420-05
Alacsony tálaló
175/96/43

7420-39
Sarokvitrin
középen keskeny ; ók,
a ; ókok csak díszek
98/213/49

7420-90
Tükör
csiszolt 
tükörlappal
96/70/8

7420-50
Kör alakú asztal 
1x40 cm-es , középre behajtható
vendéglappal, szinkronmechanikával
nagyobbítható 
140/75/140(180)

7420-52
Ágyváz  160
ágyrács és matrac nélkül
179/115/214

7420-53
Ágyváz 180
ágyrács és matrac nélkül
199/115/214

7420-04
Alacsony tálaló
1 db  széles ; ókkal
135/96/43

7420-12
Magas tálaló üveg oldalakkal 
együttmozgó ; ókokkal
96/149/43

7420-91
Tükör
csiszolt
tükörlappal
135/70/8

PIECES OF SET
RAFAEL 

www.klose.hu

RAFAEL | 2014
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7421-97
Szék 
47/96/55

7422-97
Karszék
58/96/56

7420-99
Fotel 
84/82/81

7423-97
Ülőke
52/49/43

7420-98
Kanapé
2 személyes
136/82/81

7424-97
Kárpitozott pad 
110/43/40

7420-97
Kanapé
3 szemályes
186/82/81
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system

VERDIFinom , klasszikus szépség

VERDI 

www.klose.hu



A klassszikus stílbútorok sosem mennek ki a divatból, 
nem lehet őket megunni. A Verdi bútrocsalád elemeinek 
elkészítéséhez hagyományos, kézműves asztalosipari 
technikákra, évtizedek gyakorlatára van szükség.  Igy 
születnek meg azok a szekrények, komódok, tálalók, 
asztalok, amelyeken „feltündököl a jegy, hogy milliók közt az 
egyetlenegy” (Kosztolányi) 

cseresznye klasszikus (840)

VERDI
BÚTORCSALÁD

VERDI | 2014
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VERDI

www.klose.hu

A  KIAPADHATATLAN 
ÖRÖMFORRÁS
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VERDI 

7490-71
Magas vitri, balos
66/203/45

7490-05
Alacsony tálaló 
205/92/45

7490-33
Dohányzóasztal
furnérozott lappal 
70/43/70

7490-72
Magas vitrin, jobbos
66/203/45

7490-04
Alacsony  tálaló
158/91/45

7490-34
Dohányzóasztal
furnérozott lappal 
70/43/120

7490-90
Tükör
112/78/7

7490-41
Magas vitrin
2 üvegajtó, 2 teleajtó 
112/203/45

7490-01
Alacsony tálaló 
112/91/45

7490-31
Asztal
2x45cm-es  vendéglappal középen
nagyobbítható szinkronmechanikával
95/75/160(250)

7490-42
Magas vitrin
2 üvegajtó, 3 teleajtó,
2 ; ók
158/203/50

7490-21
TV  komód
158/49/45

7490-32
Asztal
2x45cm-s vendéglappal középen
nagyobbítható szinkronmechanikával
95/75/180(270)

7490-10
Magas tálaló
1 db  széles ; ókkal
158/122/50

7490-20
TV   komód  
112/49/45

7492-97
Karszék
57/96/46

7491-97
Szék
49/96/44

BÚTORELEMEK



Hogy mi kell nekik?  Hát egy olyan bútordarab, mint az Oleo kollekció 
tálalója!  Ez az elekromosan működtethető minibár remekül ötvözi 
a a designt a funkcionalitással. Az energiatakarékos, biztonságos, 
szabályozható fényerejű világítás csak fokozza a hatást, amikor a 
távirányító gombjának megnyomása után a nemes fából készült 
tálaló felfedi titkát, és kiemelkedik a rajtett minibár. Ez biztosan 
lenyűgözi a vendégeket, és remek indítás a társalgáshoz, hisz  
még legmerevebb vendégeinknél is mindig megtöri a jeget!   

A FÉRFIAKNAK    
   KELL ...

ÚJ 

www.klose.hu



Új | 2014
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www.klose.hu

A  LEGÉRTÉKESEBB 
BÚTOROK  VALÓDI 
FÁBÓL KÉSZÜLNEK

A fához, mint alapanyaghoz nincs fogható., hiszen korábban egy élő szervezet része 
volt,  ezért is szoktuk  élő anyagként emlegetni.  Ezért  más minden darab fa, ezért van 
mindnek „egyénisége”.  Már az ősi civilizációk is használták a fát nemcsak tüzelésre, 
de házépításre is.  Modern világunkban is  körülvesznek minket a fából készült 
dolgok,  az apró  tárgyaktól  az épületek hatalmas tartógerendáin át az utaci padokig. 
Nyáron élvezzük a fák lombjának hűvösét, telente  a fatüzelésű kályhák melegét. 
Merthát ki ne szeretné  hallgatni az  égő  fahasábok pattogását egy hideg estén...
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A fa egyszerre tartós, biztonságos és környezetbarát. 
Pozitív energiát sugároz,  védve egészségünket. A fának 
csodálatos az illata is a benne lévő gyanta és illóolajok  emek, 
természetes illatot bocsátanak ki,  ami egészen töményen 
jelentkezik, amikor kivágunk, v vagy feldarabolunk egy fát.  
De ez a ; nom illat halványan ott lebeg minden helyiségben, 
ahol tömör keményfából készült bútorok vannak.  De 
a fő okok, ami miatt érdemes minél több fát használni 
otthonunkban, azok a faanyag esztétikai, akusztikaai és 
hőszigetelési  ( a fa rossz hővezető)  tuladonságaiban 
keresendők. Az emberiségnek mindeddig nem sikerült igazi 
alternativát találnia. A XX. század vége felé elterjedt az a 
nézet, hogy a bútoripar majd  90%-ban más alapanyagokkal 
fogja kiváltani a fát,  műanyagokkal és iparilag gyártott 
fa-pótlékokkal, mint a  farostlemez, a forgácslap, stb. Ám a 
választott alapanyag alapvetően meghatározza, hogy milyen 
tavhnológiákkal munkálhatjuk meg,  ez pedig hatással van a 
végtermék minőségére, tartósságára,  esztétikai és élvezeti 
értékére, és persze a használhatóságára is.

A legmagasabb  értékű, csúcsminőségű termékek továbbra 
is valódi keményfából  készülnek, annak tömör illetve 
természetesen  szeletelt (=furnér)  részeiből. Éppen ezért a 
Klose cég hű marad hagyományaihoz, és bútorait mindig 
a legértékesebb faanyagokból készíti el. A természetes 
anyagok használata a mi márkánk egyik fő erőssége.

Van benne valami 
varázslatos…

KLOSE  | 2014



Székek 

www.klose.hu



Szék

Naponta több órát töltünk ülve. Mivel az ülő pozíció 
megterhelő a gerincnek, rendkívül fontos, hogy helyes 
pozícióban üljünk.  Valahányszor új székmodellt tervezünk, 
első és legfontosabb szempontunk az ergonómia 
alapelveinek alkalmazása. 
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901-97
Karszék
bükk
90/55/60/47

3422-28, 3402-28
Karszék
bükk
tölgy
101/58/58/49  

3421-26, 3401-26 
Szék
bükk
tölgy
101/48/58/49  

5011-97
Szék
bükk
108/46/57/49

5013-97
Szék
bükk
103/47/57/49

5014-97
Karszék
bükk
103/53/57/49

5021-97
Szék
bükk
99/47/57/49 

5006-01 
széktámla védőhuzat
5011-97
48/32

5022-97
Karszék
bükk
99/55/57/49

800-97
Kárpitozott ülőkel
bükk
50/51/42/50

4941-26
Szék
bükk
101/47/60/49

4942-28
Karszék
bükk
101/56/60/49

5015-97
Kárpitozott ülőke
bükk
52/46/38/52

Chairs | 2014

www.klose.hu
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5023-97
Szék
bükk
99/47/55/49

5024-97
Karszék
bükk
99/53/57/49

6452-28
Karszék
bükk
95/57/67/48

6458-28
Karszék
bükk
95/57/67/48

6472-28
Karszék
bükk
95/57/67/48

5711-26
Szék
bükk
101/47/57/49

5712-28
Karszék
bükk
101/53/57/49

5784-97
Karszék
bükk
103/53/56/49

5783-97
Szék
bükk
103/47/56/49

5781-97
Szék
bükk
103/47/56/48

5782-97
Karszék
bükk
103/54/56/48

5785-97
Kárpitozott ülőke
bükk
48/50/40/48
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7401-97
Szék
bükk
97/47/57/51

7402-97
Karszék
bükk
97/54/57/51

7403-97
Szék
bükk
97/47/57/51

7404-97
Karszék
bükk
97/54/57/51

7423-97
Kárpitozott ülőke
bükk
49/52/43/48

5753-26
S-300  szék
bükk
93/45/56/49

2331-97
S-400  szék
bükk
99/46/58/50

2333-97
S-401  szék
bükk
99/47/59/50

2335-97
S-402  szék
bükk
99/46/58/50

6478-28
Karszék
bükk
95/57/67/48

7421-97
Szék
bükk
96/47/55/51

7422-97
Karszék
bükk
96/58/56/51

Chairs | 2014
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2337-97
S-403  szék
bükk
99/46/58/50

2339-97
S-404  szék
bükk
99/46/58/50

7212-01, 7212-11,
7212-21, 7212-31 
Szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
vad tölgy koptatott 

7284-01, 7284-11,
7284-21, 7284-31
S-8  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
99/47/58/50

7102-01, 7102-11,
7102-21, 7102-31 
S-9  karszék
bükk
gezstes bükk
tölgy 
vad tölgy
88/59/61/48

8240-01, 8240-11 8240-21
8240-31, 8240-41, 8240-61
S-5  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
dió
gesztes kőris 
94/49/61/49

7103-01, 7103-11,
7103-21, 7103-31
S-9  karszék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
88/59/61/48

7105-01, 7105-11,
7105-21, 7105-31 
S-9  karszék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
89/54/59/48

6842-02, 6842-12, 6842-22
6842-32, 6842-62
S-11  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
gesztes kőris 
95/48/55/50

6843-02, 6843-12, 6843-22
6843-32, 6843-62
S-11  karszék
bükk 
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
gesztes kőris 
95/56/55/50

6820-02, 6820-12, 6820-22,
6820-32, 6820-62
S-11  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy
gesztes kőris 
95/48/55/50

6821-02, 6821-12, 6821-22,
6821-32, 6821-62
S-11 karszék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris 
95/56/55/50
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6822-02, 6822-12, 6822-22,
6822-32, 6822-62
S-11  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris 
95/48/55/50

6823-02, 6823-12, 6823-22,
6823-32, 6823-62
S-11  karszék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris
95/56/55/50

6832-02, 6832-12, 6832-22,
6832-32, 6832-62
S-11  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris
95/48/55/50

6833-02, 6833-12, 6833-22,
6833-32, 6833-62
S-11  karszék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris
95/56/55/50

6830-02, 6830-12, 6830-22,
6830-32, 6830-62
S-11  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris
95/48/55/50

6831-02, 6831-12, 6831-22,
6831-32, 6831-62
S-11  karszék
bükk
gezstes bükk
tölgy
vad tölgy 
gesztes kőris
95/56/55/50

7390-01, 7390-11, 7390-21,
7390-31
S-16  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
89/45/55/48

7398-01
Székpárna
az  S-16  székhez
44/42

7390-02, 7390-12,
7390-22, 7390-32
S-16  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
89/47/56/49

7390-03, 7390-13,
7390-23, 7390-33
S-16  szék
bükk
gesztes bükk
tölgy
vad tölgy 
89/47/56/49

5231-01, 5231-11,
5231-21, 5231-31
Szék
bükk
gezstes bükk
tölgy
vad tölgy 
95/45/55/50

1064-01, 1064-11
Bárszék
bükk
gesztes bükk
90/43/35x53/75

www.klose.hu
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1180-02, 1180-12, 1180-32
Szék
bükk
gesztes bükk
vad tölgy
96/48/49/46
 

1182-02, 1182-12, 1182-32
Székr
bükk
gesztes bükk
vad tölgy
96/48/49/46

7424-97
Pad
bükk
43/110/40/43

6716-37
S-41B  szék
vad tölgy
100/47/63/49

6717-37
S-41B  karszék
vad tölgy
100/54/63/49

6291-26
Szék
tölgy 
103/48/51/48

6161-39
Ülőkel
dió
43/50/38

6161-97
Ülőke párna 6161-39
szövet
39/51/3

7491-97
Szék
vad tölgy
96/49/44/46

7492-97
Karszék
tölgy 
95/57/46/46

7418-99, 7418-12,
7418-22, 7418-32
Kr 1 szék
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
104/48/58/49

220-02, 220-12,
220-99, 220-32
Kr 2  szék
bükk,gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
104/47/54/48
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1292-97
S-101  szék
bükk
99/47/58/49

7280-97
S-102  szék
bükk
96/46/56/49

7310-97
S-103  szék
bükk
96/46/56/49

7270-97
S-104  szék
bükk
96/46/56/49

222-02, 222-12,
222-99, 222-98
Kr 3  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
103/47/56/48

250-02, 250-12, 250-22,
250-32, 250-82
Kr 4  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad töly
dió
104/45/56/49

5716-97, 5736-97, 5726-97
S-200  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy
95/45/53/49

1290-97, 1280-97, 1270-97
S-201  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy
95/45/51/48

1463-97
S-205  szék
bükk 
93/45/55/49

5753-97, 5763-97, 5773-97
S-202  szék
bükk, gezstes bükk, tölgy
92/43/53/49

7242-01, 7242-11, 7242-21
S-203  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy
85/45/55/50

5283-97, 5293-97, 5373-97
S-204  szék
bükk, gesztes bükk, tölgy
93/45/55/49

Chairs | 2014
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2230-02, 2230-12, 2230-92,
2230-32, 2230-42
Swing  szék “A”
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy, dió
polírozott v.krómozott laposacél fémváz
100/43/54

2234-02, 2234-12, 2234-92
2234-32, 2234-42
Swing  szék “B”
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy, dió
polírozott v.krómozott laposacél fémváz
üléstámla oldalán fabetét
100/43/54

2350-02, 2350-12, 2350-92,
2350-32, 2350-42
Swing  szék “A”
bükk, geztes bükk, tölgy, vad tölgy, dió
polírozott v. krómozott köracél fémváz
100/43/54

2354-02, 2354-12, 2354-92
2354-32, 2354-42
Swing  szék “B”
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy, dió
polírozott v. krómozott köracél fémváz,üléstámla 
oldalán fabetét
100/43/54

Helyezze magát

kényelembe!
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Kárpitok 
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Tiszta vízzel
tisztítható

 A kárpitanyagaink elemi szálait védőréteg borítja, biztosítva, 
hogy a legtöbb szennyezőanyag igen könnyen eltávolítható 
legyen.  Ne használjon tehát olyan tisztítószereket, , amik 
magát a szövetet is károsíthatnák ! Elég  egy tiszta törlőrongy 
és némi  tiszta víz  a kárpitok tisztításához, ápolásához.

100%-ban légáteresztő
A kiváló légáteresztésű kárpitok révén az sz ülőbútorok 
szabadon „lélegeznek”,  jól szellőznek, friss illatúak maradnak 

100%-ban környezetbarát 
MInden kárpitunk rendelkezik a hivatalos  Oeko-Tex Standard 
100 minősítéssel, ami garantálja, hogy a szövetek minden 
egyes alkotóeleme, és a gyártás  során használt anyagok is 
környezetbarátok

Kiváló  a kopásállósága 
Szöveteink rendkívüli tartóssága, párosulva a jó minőségű, 
erős varratokkal, segít abban, hogy a piacon található 
legstarpabíróbb ülőbútorokkal is felvegyuk a versenyt. 

Ilyen egyszerű

1. Először óvatosan iItassuk fel a   kárpitra csöppent 
szennyeződést egy tiszta, nedves ronggyal, igyekezbve 
aradéktalanul eltávolítani az idegen anyagot.  

2.  Tiszta vízbe mártott újabb, tiszta ronggyal végzett óvatos, 
körkörös mozdulatokkal tisztogassuk meg a foltot.  
Ügyeljünk arra, hoyg ne tosogjon a íz az ülőbútoron, és ne 
dörzsöljük erősen a foltot.

3.  Hagyjuk teljesen megszáradni, és alaposan porszívózzuk 
át, a porszívó kárpitkefés fejének segítségével.  
Ápolásképpen is érdeme ezzel a puha kefével időnként 
átkefélni a szövetet. 
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ASZTALOK 
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MInthogy a családi és társaséletünk jelentős részét töltjük az étkezőasztal körül,  a   
asztal legalapvetőbb bútordarabjaink egyike.  Rengeteg dolgot kell mérlegelnünk, 
amikor a nekünk megfelelő asztalt akarjuk kiválasztani.  De mindenekelőtt ne 
feledjük, hogy a jó minőség mindennek az alapja.  Strapabíró,   erős, minket sosem 
cserbenhagyó asztalt válasszunk!!! 

Az európai kultúrkörben az ASZTAL szombolikus jelentőséggel  is bír.  Ez az a 
hely, ahol a családunk,  a szeretteink összegyűlnek, és együtt esznek. Az asztal 
tehát  az otthon szimbóluma, kiemelten fontos helyet foglal el az életünkben.

NEM-SZABVÁNYOS
HOSSZAK & SZÉLESSÉGEK
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36-60, 36-72, 36-72
Asztal
bükk

vad tölgy
vad tölgy koptatott

90/140(220)/75

36-61, 36-73, 36-73
Asztal
bükk

vad tölgy
vad tölgy koptatott

90/160(260)/75

36-62, 36-74, 36-74
Asztal
bükk

vad tölgy
vad tölgy koptatott

90/180(280)/75

36-63, 36-75, 36-75
Asztal
bükk

vad tölgy
vad tölgy koptatott

100/200(300)/75

37-25, 37-45
Asztal

gesztes bükk
vad tölgy

90/160(260)/75

37-26, 37-43
Asztal

gesztes bükk
vad tölgy

90/180(280)/75

www.klose.hu
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1624-30, 1624-31, 1624-32
Asztal
bükk

72/112(186)/74
82/122(204)/74

82/82(140)/74

1859-30, 1859-33
Asztal
bükk

cseresznye 
85/135 (295)/75

2224-30, 2224-31, 2224-32
Asztal

dió
95/160/(205,250)/76
95/180(225,270)/76
95/200(245,290)/76

2701-30, 2701-31
Asztal
bükk

85/130(170)/75
95/165(225)/75

2701-32
Asztal
bükk

ø 110(148)/75

2701-00, 2701-53, 2701-54
Asztal
bükk

95/210(300)/75
95/130(180)/75
95/165(215)/75
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3584-30, 3584-31
Asztal

dió
90/160(205)/75
90/180(225)/75

4529-30, 4529-31
Asztal
bükk

cseresznye
95/161(206,251,296,341)/75

464-10, 464-00(alu)
Asztal
bükk 

95/210(300)/76

464-50, 464-30(alu)
464-51, 464-31(alu)

Asztal
bükk

95/130(180)/76 
95/165(215)/76

4829-30, 4829-31
Asztal
bükk 

cseresznye 
95/161(341)/75

4936-30, 4946-30
Asztal 
tölgy
bükk 

95/180(225,270,315,360,405,450)/75

www.klose.hu
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7400-30, 7400-31, 7400-32
Asztal

cseresznye
85/130(170)/75

95/160(205,250)/75
95/180(225,270)/75

7400-50
Asztal

cseresznye
ø140(180)/75

7420-30, 7420-31, 7420-32
Asztal

asztallap cseresznye, váz bükk
85/130(170)/75
95/160(250)/75
95/180(270)/75

7420-50
Asztal

asztallap cseresznye, váz bükk
ø140(180)/75

8048-34, 8048-35, 8048-00,
Asztal
bükk

95/130(180)75
95/165(215)/75
95/210(300)/75

9058-30,9058-33
Asztal
bükk

cseresznye
95/130(220)/74
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3956-30, 3956-31, 3956-33
Asztal
bükk

ø 95 /74
ø110 /74
ø118 /74

1060-03, 1060-01, 1060-02,
1061-03, 1061-01, 1061-02

Bárasztal
bükk

gesztes bükk
90/90/105

110/70/105
120/80/105

1010-23, 1010-24
Asztal
tölgy
bükk

100/160(240)/76,5
(Lábrész lehet fekete vagy ezüst lamnált)

1010-21
Console

tölgy
90/40(240)/76,5

1010-22
Asztal

vad tölgy
90/160(240)/78

(standard fekete üveg)

1010-25
Asztal

vad  tölgy
95/160(340)/76

www.klose.hu
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Fa– melegség  és elegancia
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2441-XX
 INLINE asztal üveglappal

gesztes bükk, dió, tölgy, vad tölgy
95/160(260)/75
95/180(280)/75

4054-42, 4052-22, 4054-02, 4054-62
4054-43, 4054-23, 4054-03, 4054-63

MODULAR asztal
gesztes bükk

tölgy
vad tölgy

dió
90/160(210)/76
90/180(230)/76

6720-XX
T 10 asztal

bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
90/140(300)/77 
90/160(340)/77 
90/180(360)/77 

7436-XX
T 17 asztal furnérozott

bükk, gesztes bükk, vad tölgy, dió
80/120/76
85/140/76
90/160/76
90/180/76

5301-XX
T33  asztal

gesztes bükk, vad tölgy,dió, kőris gesztes
90/160/75
90/180/75

www.klose.
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Function
of extending B

Function
of extending B

Function
of extending B

Function
of extending C

Function
of extending C

Function
of extending C

Function
of extending A

Function
of extending A

Function
of extending A

Function
of extending A

T6  asztal
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy

T7  asztal
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy

T8  asztal
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy

T28  asztal  tömör fa
bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy, vad dió, kőris

többféle nagyobbítási lehetőség - lásd a 145.oldalon

2306-XX
T22  asztal  tömör fa

bükk, gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
többféle nagyobbitási lehetőség - lásd a 145.oldalon

2306-XX
T23  asztal  tömör fa

bükk,gesztes bükk, tölgy, vad tölgy
többféle nagyobbítási lehetőség - lásd a 145.oldalon
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T100  asztal
(2 vagy 4 vendéglappal)

bükk, tölgy
a vendéglap számától függően különb.méretre nagyobbítható

4  féle lábformával

T201  asztal
(2 vagy 4 vendéglappal)

bükk,tölgy
a vendéglap számától függően különb.méretre nagyobbítható

T203  asztal
(2 vagy 4 vendéglappal)
bükk, gesztes bükk,tölgy

a vendéglapok számától függően különb.méretre nagyobbítható

T204  asztal
(2 or 4 Leaves)

bükk, gesztes bükk, tölgy
a vendéglapok számától függően különb.méretre nagyobbítható

7490-31
VERDI  asztal

vendéglap  2x45cm
95/75/160(250)

7490-32
VERDI  asztal

vendéglap 2x45cm
95/75/180(270)

www.klose.hu
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a szélesség  80 és  100 cm
között 

a hosszúság 80 és  220 (300) cm
közötti lehet

Asztalmodellek 

Méretek

Válassza ki, melyik modell felelne meg Önnek,  válassza ki, melyik fafajtából szeretné,  
melyik színben illene az Ön otthonába ! Döntse el, melyik lábforma áll közel a szívéhez,  
és melyik nagyobbítási mód.  ÉLvezze ki a szabad válogatás örömét!  tervezze meg álmai 
étkezőasztalát,  és mi elkészítjük Önnek!!

T-6 (A/B funkcióval)

A funkció B funkció C funkció bükk gesztes bükk tölgy vadtölgy dió kőris

T-7 (A/B/C funkcióval) T-8 (A/B funkcióval) T-22 (A funkcióval) T-23 ( C fukcióval)

TERVEZZEN ASZTALT!   
VÁLASSZON  MÉRETET, SZÍNT, 
FUNKCIÓT, LÁBFORMÁT, FAFAJT

T-28 (C funkcióal)

Funkciók 6  fafaj , több mint  30  színben

Asztalok | 2014
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Az „egészségre tervezve” projektet  indításakor  termékeink használóinak 
egészsége,  kényelme és biztonsága lebegett a szemünk előtt. Együttműködő 
partnereink voltak a a poznani egyetem környezetvédelmi és ergonómiai 
tanszékeinek professzorai, illetve a szívsebészeti klinika orvosai.         Ha olyan 
bútort választ, amit az egészségügyi szempontok szem előtt tartásával terveztek, 
biztos lehet benne, hogy a felhasznált anyagoknak nincs károsanyagtartalma,  
és hogy a feldolgozásuk során is csak környezetbarát anyagokat használtak.       
Abban is biztos lehet, hogy ezekben a termékekben ülve nem károsodik az Ön 
gerince, nem terhelődik a vérkeringése, nem teszi ki magát balesetveszélynek.



Asztalok | 2014
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Egészségre ártalmatlan anyagokat használunk

A Klose cég a gyártás során biztonságos, környezetbarát 
anyagokat használ. A faanyag mentes minden kártevőtől, 
nincs benne gomba, penész, baktérium. A felületkezelő 
anyagok-lakkok, ragasztók, olajok, viaszok- a legszigorúbb 
egészségügyi előírásokat is kielégítik. A lakkok és ragasztók az 
Állami Népegészségügyi Intézet által kiadott tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, összetételük minden vonatkozó szabványnak  
megfelel.

Törekszünk a gyerekek biztonságára

A  Klose  Bútorok gondosan lekerekített sarkokkal készülnek, 
így azok megóvják gyermekeit a sérülésektől.  Az ajtók és 
; ókok speciális becsukódási rendszerének köszönhetően 
elkerülhetők a kisgyermekek esetleges sérülései. Tervezőink a 
legapróbb részletekre is gondosan ; gyelnek! 

Bútoraink zaj nélkül működnek

Bútorainkat /ülések, háttámlák, lábvégek kialakítása / úgy 
terveztük, hogy azok az emberi idegrendszer számára irritáló, 
váratlan, kellemetlen hangokat ne bocsássanak ki.

Óvjuk bútoraink használóinak vérkeringését

A hosszabb ideig tartó egyhelyben ülés káros hatásaitól 
védenek az olyan ergonomikus kialakítású székek és 
karszékek, amelyek a megfelelő hát-és lábtartás beállításával 
védik felhasználójuk egészségét, stimulálják a vérkeringést. 

Gondolunk az Ön helyes gerinctartására 

Tudjuk, hogy az egészséges gerinc a jó közérzet alapja. Ezért 
tervezünk olyan székeket, amelyek biztosítják az egészséges, 
megfelelő tartást, védve a rajtuk ülő embert a hosszú ideig 
tartó ülés káros következményeitől. 

CERTIFICATE NR 1 ERGONOMIC FURNITURE  

FOR KLOSE FURNITURE COLLECTION



1202-60, 1203-60, 1202-63
Co� ee-table

beech
oak

cherry
ø 63/52

244-30, 
244-46 

Co� ee-table
cherry

60/60/52
60/60/47

(table glass plate or wooden plate)

244-31, 
244-41

Co� ee-table
cherry

80/80/47
80/80/52

(table glass plate or wooden plate or combination)

244-32,
244-34

Co� ee-table
cherry 

110/60/47
110/60/52

(table glass plate or wooden plate)

271-30, 271-35
Co� ee-table

beech
table glass plate

table top wooden
60/60/45

271-31, 271-34, 271-33, 271-46,
271-36

Co� ee-table
beech

2-wooden plates + glass inside
1 whole glass

3 wooden plates
2 glass +wooden ; lling inside

1 whole wooden ; lling
110/60/45

3034-30, 3034-31, 3034-32
Co� ee-table

walnut
70/70/45

130/70/45
160/90/45

464-80, 464-70(alu)
474-81, 474-71(alu)

Co� ee-table
beech

60/60/46
110/60/46

Filling wooden or glass

464-83, 464-73(alu)
464-84, 464-74(alu)
464-85, 464-75(alu)

Co� ee-table
beech

80/80/46
110/110/46
110/80/46

Filling wooden or glass

7408-30, 7408-31, 7408-32
Co� ee-table

cherry
100/100/50
120/70/50
70/70/50

(Co� ee-table with wooden plate )

7408-70, 7408-71, 7408-72
Co� ee-table

cherry
100/100/50
120/70/50
70/70/50

(Co� ee-table with beveled glass)

7428-30, 7428-31, 7428-32
Co� ee-table

table top cherry frame beech
100/100/50
120/70/50
70/70/50

(Filling wooden or glass)

www.klose.
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8048-30, 8048-31,
8048-32, 8048-33

Co� ee-table
beech

60/60/44
80/80/44

100/100/44
120/80/80

(Filling wooden or glass)

8090-03
8091-03

Co� ee-table 
oak 

with glass shelf: transparent, gray or brown glass 
available
90/90/41

120/70/41

600-04, 600-05, 600-06
600-10, 600-11, 600-12
600-07,600-08, 600-09

Co� ee-table C1
oak, beech, walnut

70/70/46
100/100/46
120/70/46

809501, 809511, 809521, 809531
Co� ee-table CT1

beech, beech Heartwood, oak, oak wild
60/60/50

809558, 809541, 809559,
 809535, 809542
Co� ee-table CT5

beech, beech Heartwood, oak, oak wild, walnut
120/70/50

809550, 809551, 809552, 809532
Co� ee-table CT2

beech, beech Heartwood, oak, oak wild
60/38/64

809560, 809562, 809536,
809563, 809564, 809565,
 809543, 809566, 809544,

809567
Co� ee-table CT6

beech, beech Heartwood, oak, oak wild, walnut, To 
choose opiton of RAL leave (white or black)

70/120(165)/40

809553, 809554, 809555, 809533
Co� ee-table CT3

beech, beech Heartwood, oak, oak wild
54/49/44

809556, 809539, 809557,
809540, 809534
Co� ee-table CT4

beech, beech Heartwood, oak, oak wild, walnut
(adjustable height)

120/70/55(84)

600-19, 600-20, 600-21
600-13, 600-14, 600-15
600-16,600-17, 600-18

Co� ee-table C2
oak wild, beech, beech Heartwood

70/70/48
100/100/48
120/70/48

600-32, 600-33, 600-34
600-38, 600-39, 600-40
600-35,600-36, 600-37

Co� ee-table C3
oak wild, beech, beech Heartwood

70/70/46
100/100/46
120/70/46

809568, 809545, 809569,
 809546, 809537
Co� ee-table CT7

beech, beech Heartwood, oak, oak wild, walnut
60/120/40
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600-22, 600-22, 600-23, 600-24,
600-25, 600-25, 600-26, 600-27,
600-28, 600-28, 600-29, 600-31

OLEO dohányzóasztal
vad tölgy, vad tölgy koptatott, bükk

gesztesbükk
ø50/65
ø70/50

ø100/45

600-44, 600-44, 600-45, 600-46,
600-50, 600-50, 600-51, 600-52,
600-47, 600-47, 600-48, 600-49

OLEO dohányzóasztal
vad tölgy, vad tölgy koptatott, bükk,

gesztesbükk
70/70/50
100/100/50
120/70/50

1000-88, 1000-93, 1000                                                              
87, 1000-94

Dohányzóasztal  
bükk, gesztesbükk, tölgy, vad tölgy

ø101/38/

809547
CT9 dohányzóasztal

vad tölgy
80/140(210)/61(76)

7490-33
Dohányzóasztal 

70/43/70

7490-34
Dohányzóasztal 

70/43/120

www.klose.hu
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ÉTKEZŐ 

GARNITÚRA
Az  étkezőgarnitúra szerepe több, mint az egyéb bútoroké: 
meghatározó kaarktert visznek az Ön otthonába,  ha jók, a 
családi és társasági élet központjai lesznek: erős, starapabíró 
asztalaink és kéynelmes székeink  példázzák a forma és 
funkció tökéletes egységét.

Étkező garnitúrák | 2014
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Table Cesta 1010-25, Chair KR2 220-32

Table Lanao 36-60, Chair Lanao 5011-97

Table Opti plus T201, Chair KR4 250-02

Table T7 (function C) 7117-34, Chair KR1 7418-32
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Étkező garnitúrák 
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Table 4529-30, Chair Rafael 7412-97

Table Cinema 1010-24,
Chair KR4 250-02

Table Leonardo 7400-31,
Chair Leonardo 7403-97

Table Oleo 36-73,
Chair 7212-31
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INWESTYCYJNE

Különleges vevőink  megérdemlik, 
hogy különleges kiszolgálást kapjanak

Közületi felhasználók 

www.klose.hu



KÖZÜLETI 
FELHASZNÁLÓK

oldal 156|157

Közületi felhasználók | 2014

Három modern, specializált gyárunk lehetővé teszi, hoyg 
rugalmasan alkalmazkodjunk kedves vevőink igényeihez - 
akár  lakossági, akár közületi felhasználókról van szó.

MI akkor kezdünk gyártani amikor Ön rendelést ad le nekünk 
- semmit sem készítünk el előre, „saját szakállunkra” - ezért 
tudunk színben,  szövetben rugalmasan alkalmazkodni az 
Ön igényeihez. Közületi vevőink nagyobb tételű rendelései 
esetén teljesen egyedi gyártásra is lehetőseg van.

Fentiekből köetkezik, hogy nincs „túl kicsi” megrendelés a 
számunkra, szokva vagyunk ahhoz, hogy nálunk a széria 
gyártás a sok kis tétel egymásutánját jelenti. Gyakorlottak 
vagyunk a rugalmasságban !

Bútorcsaládjainkat német, olasz és lengyel designerek   
tervezték. Csakis kiváló minőségű alapanyagokat 
használunk a gyártáshoz, európai keményfákat.  Csakis 
vízbázisú, környezetbarát lakkokat alkalmazunk. Gyáraink 
a legmodernebb technológiaújításokat használják annak 
érdekében,hoyg kedves vevőinket a lehető legmagasabb 
színvonalon szolgálhassuk ki 



Vannak jó fák és vannak 
jobbak 

BÜKK – erős, jó szilárdságú fafaj. Legfőbb előnye, hogy 
jól megmunkálható, és szinte bármilyne színárnyalatra 
pácolható, de lakkozható, viaszozható is anélkül, hogy 
természetes jó tuljadonságai csorbulnának.

TÖLGY – évszázadok óta erősségéről és tartósságáról ismert, 
kedvelt fafajta. Nem véletlen, hogy hajóépítésre is használták, 
és ma is legértékesebb  faalapanyagaink egyike.Sajátosan 
sárgás színe , erőteljes rajzolata egyedi karaktert ad a belőle 
készülő bútoroknak. Ha tölgy bútort választ, jól dönt, mert 
hosszú ideig élvezheti szépségét!

KŐRIS – különlegesen szép színe miatt érdemes megemlíteni.
Rendkívül világos, szinte fehér,  egyenletes évgyűrűi  arányos, 
szép rajzolatot adnak.  Mindenképpen lakkozni, gondosan 
felületkezelni kell, de ha ez megtörtént, sok évig leljük 
ötömünket a kőrisfa bútorunkban.

Fekete DIÓ – a legkiválóbb, prémium minőségű keményfa. 
Egyéni, sötét színe, évgyűrűinek érdekes rajzolata, és kiváló 
tulajdonságai a legértékesebb ipari alapanyaggá teszik. A 
diófa bútort különleges felületkezelés nélkül is  természetes 
olajréteg védi, ami roppant tartóssá teszi. Emellett a színe 
teszi különösen kedveltté, az egyetlen fafaj, amelynek „natúr” 
színe szép, egyenletesen sötét.

HIvatalosan csak az a bútor nevezhető tömörfának, amelynek 
mminden eleme,  a hátfaltól a ; ókok fenekéig, mind 
tömörfából készül. A farostlemez és  a rétegelt lemez  nem fa, 
csak fa-származék.

A tömör, európai keményfából készülő bútor garantáltan 
strapabíró, hosszú élettartamú. Ezeknek a lassú növésű 
fáknak a szerkezete más, mint a gyorsan növő  ázsiai fafajtáké.

Az ázsiai fafajokból készülő tömörfa bútorok a mi, az ázsiainál 
kevésbé párás  éghajlatunkon  könnyen összeszáradnak, 
repednek.
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Mielőtt a rönkfát  bútorgyártásra használjuk,  előbb elő 
kell készíteni a gyártást. Nemsak a ; zikai feldolgozásra 
gondolunk, hanem dokumentálni kell azt is, hol nőtt a fa, 
miért vágták ki, ültettek-e másikat a helyébe,  alkalmas-e 
bútoralapanyagnak . A KLose gyárak csak minősített,  
bizonyítvánnyal rendelkező alapanyagokat dokgoznak fel.A  
feldolgozandó fát hagyni kell érni, száradni,  (előbb szabad 
levegőn, majd  szárítókamrában) amíg nedvességtartalma 
a kívánt szintre süllyed.  Ez bizony hosszú folyamat,  de 
rendkívüli a jelentősége, ha minőségi bútort akarunk 
belőle készíteni.  A  faanyagokat négyfokozatú minőségi 
skla alapján osztályozzák, mi a  Klose gyárakban csak  első 
osztályú minősítésűeket  használunk fel.  Ez a garancia 
arra, hogy, nyugodtak lehessünk afelől, hogy az általunk 
előállított termék  generációkon keresztül szolgálhatja majd  
vevőinket.  A természetes, „bio” táplálékok nagyon divatossá 
váltak az elmúlt időkben - bízunk benne, hgy a következő 
trend a természetes, „bio” bútorok iránti kereslet növekedését 
is meghozza. A fa természetes, környezetbarát anyag, élő 
korában oxygént termel, és a világ  sok táján ma már csak 
ellenőrzött körülmények között folyhat  a kitermelése, oly 
módon, hogy  a kivágott fák helyére újakat telepítenek, hogy 
ne csökkenjen a bolygó tüdejének mérete.    De nem csak 
erre gondolunk, amikor a tömörfa bútorok környezetbarát 
voltáról beszélünk.  A fa-bútorok tartósságuknak 
köszönhetően hosszú, hosszú évken át szolgálják gazdájukat, 
sokáig nem kell helyettük másikat venni - nem generálnak 
felesleges újabb fogyasztást, mint a hamar kopó, silány 
minőségű tárgyak, és  így nézve behozzák az árukat. Egy-
egy jól választott tömörfa bútordarab több generációt is 
kiszolgál, öröklődik a családon belül.  Az ökologikus bútort 
természetes  anyagokkal felületkezelik, nem okoznak 
allergiát,  nem terhelik a környezetet. 

Az pedig, hogy minden  fából készült darab egyedi, hogy 
mindnek egyénisége van  - csak pont az i-re!








