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LTAP rozpoczął działalność w 1993 roku. To już prawier 30 lat rozwoju i zdobywania doświadczeń. Założycielem i po dziś dzień właścicielem Jest Leszek Dworak.
Nasza stategia handlowa i wzornicza wielokrotnie ulegała zmianom, dopasowując się do aktualnych sytuacji na rynku, ale jedno nie uległo zmianie. Od samego początku stawiamy na jakość
i solidność naszych produktów. Mamy nadzieję, że nasza oferta
zawarta w tym katalogu zajnteresuje Państwa. Zapraszamy do
miłej lektury i współpracy.

E

LTAP was founded in 1993. It is almost 30 years of de
ELTAP began operations in 1993. It is almost 30 years of development and gaining experience. The founder and still to this
day owner is Leszek Dworak. Our trade and design strategy has
changed many times, adapting to the market situation. From
the very beginning, we have focused on the quality and reliability of our products. We hope that our offer contained in this
catalog will interest you. We invite you to enjoy reading and
cooperation.
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najbogatszą linię produktową naszej firmy jaką są narożniki. Znajdziecie w tym dziale
kilkadziesiąt produktów o różnych funkcjonalnościach i rozmiarach.
Od małych narożników po rozbudowane układy w literę U z dużą ilością schowków i wygodnych, rozkładanych funkcjach spania. Każdy
z naszych narożników dostępny jest w wyselekcjonowanej kolekcji
tkanin Eltap.
We are pleased to present you with the richest product line of our
company which is our corner sofa pieces. In this section you can
find dozens of products with various functions and sizes. From corners designed for small spaces to extended U-shaped systems with
a lot of storagespace and comfortable sleeping functions. Each of
our corners sofas is available in a selected collection of Eltap fabrics.
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TORRENSE

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

TORRENSE

TORRENSE

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

przesuwne oparcia | sliding
backrests

metalowe, czarne nóżki | black metal legs

ozdobnie pikowane boki | decorative quilted sides

przesuwne oparcia | sliding backrests

wygodna funkcja spania po dostawieniu pufy o
pow. 137 x 70 cm | comfortable sleeping function
137 x 70 cm

10 | 1 1

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

Torrense zachwyca funkcjonalnością i jakością wykonania. To
połączenie nowoczesnego narożnika z wielofunkcyjną pufą, która
może posłużyć zarówno jako dodatkowe miejsce do siedzenia,
podnóżek jak i stolik. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom takim
jak przesuwane oparcie, regulowane zagłówki, długa otomana i
szerokie podłokietniki wypoczniesz tak jak lubisz najbardziej. Całość
dopełnia wykonanie siedziska z wysokoelastycznek pianki HR.

Torrense has impressive functionality and quality. It is a
combination of a modern corner sofa with a multifunctional pouf,
which can be used as either an additional place to sit, a footrest
and a table. Thanks to innovative such as a sliding backrest,
adjustable headrests, a long ottoman and wide armrests, you can
find your perfect resting position. The seat is made with highly
flexible HR foam throughout.

Narożnik TORRENSE dostępny w wersji lewej i prawej | Corner TORRENSE available in left and right version
265 cm

175 cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

45 cm

www.eltap.com

100 cm

70 cm

175 cm

100 cm

137 cm
90 cm

265 cm

narożnik | corner sofa
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ERIDANO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

ERIDANO

ERIDANO

szerokie, wygodne podłokietniki
wide, comfortable armrests

ruchome zagłówki zwiększają komfort użytkowania | comfort of use
thanks to movable headrests

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

chromowane, wysokie nóżki
| high chrome legs

solidne, metalowe nóżki | comfort of use thanks to movable headrests

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping function
wygodna funkcja spania o pow. 125 x 193 cm
comfortable sleeping function 125 x 193 cm

siedzisko wykonane
z pianki wysokiej jakości
seat made of high quality
foam

obszerny pojemnik na pościel | large container for bedding

14 | 1 5

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

Narożnik Eridano powstał z zamiłowania do elegancji i nowoczesności.
Klasyczny układ litery L łączy się z nowoczesnymi detalami takimi
jak metalowe, chromowane nóżki na wysoki połysk. Przestronne
siedziska wykonane z innowacyjnej pianki HR, odpowiednio
wyprofilowane oparcie wyposażone w dodatkowe ruchome
zagłówki, szeroki podłokietnik, praktyczny schowek na pościel wszystko to sprawia, że pokochasz odpoczynek w domowym zaciszu.

This corner sofa was created with a passion for elegance and
modernity. The classic arrangement of the letter L is combined
with modern e.g. metal, chrome legs with a high gloss. The
spacious seats are made of innovative HR foam, appropriately
profiled backrest equipped with additional movable headrests, a
wide armrests and practical storage for bedding - all this makes
you love to relax at home.

Narożnik ERIDANO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ERIDANO available in left and right version
275 cm

waga | weight: 157 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

105 cm

43 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

105 cm

www.eltap.com

202 cm

202 cm

98 cm

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

98 cm

275 cm

narożnik | corner sofa
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THIAGO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

THIAGO

THIAGO

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

tapicerowany tył mebla | upholstered back of the furniture
obszerny pojemnik na
pościel | large container
for bedding

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping function

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 265 cm
comfortable sleeping function 125 x 265 cm

metalowe nóżki| metal legs

18 | 1 9

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

Narożnik Thiago to doskonały wybór dla wszystkich, którzy
poszukują wygodnego, przestronnego narożnika o nowoczesnej
formie. Został wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel i eleganckie chromowane nogi. Dodatkowo posiada
tapicerowany tył mebla, dzięki czemu ustawisz go nawet na środku
salonu. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
innowacyjnej pianki HR odpornej na zniekształcenia.

The Thiago corner sofa is a perfect choice for anyone looking
for a comfortable, spacious corner piece with a modern form.
It has a fold-out bed, chrome legs and a container for bedding.
In addition, it has an upholstered back. The effect of softness
and elasticity is ensured by the use of innovative deformation
resistant HR foam. The model is available in a full range of fabrics
from the Eltap pattern book.

Narożnik THIAGO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner THIAGO available in left and right version
350 cm

202 cm

pow. spania
sleeping area
125x265 cm

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

98 cm

43 cm

98 cm

pow. spania
sleeping area
125x265 cm

90 cm

350 cm

202 cm

metalowe nóżki | metal legs

narożnik | corner sofa
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RICARDO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

RICARDO

RICARDO
szerokie, wygodne
podłokietniki | wide,
comfortable armrests

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

metalowe nóżki w optyce chromu | metal legs

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 210 cm
comfortable sleeping function 125 x 210 cm

obszerny pojemnik na pościel | large container for bedding

22 | 2 3

metalowe nóżki| metal legs

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com
w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

RICARDO to nowoczesny narożnik, którego wyróżniają subtelne
zdobienia i detale. Metalowe, chromowane eleganckie nóżki,
delikatne pikowania oraz szeroki wybór kolorystyczny wpasuje
narożnik w każde wnętrze. Narożnik został wyposażony w szerokie
podłokietniki, długą otomanę oraz intuicyjny system rozkładania
delfin, dzięki któremu szybko i łatwo można uzyskać funkcje spania.

RICARDO is a modern corner sofa, which is distinguished by subtle
decorations and details. Metal, chrome-plated elegant legs,
delicate quilting and a wide range of colours will fit the corner
sofa into any interior. This corner sofa has been equipped with
wide armrests, a long ottoman and an intuitive dolphin folding
system, thanks to which a good night’s sleep is guaranteed.

Narożnik RICARDO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa RICARDO available in left and right version

280 cm

43 cm

205 cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

105 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x210 cm

105 cm

www.eltap.com

205 cm

98 cm

pow. spania
sleeping area
125x210 cm

98 cm

280 cm

narożnik | corner sofa

PIERETTA

PIERETTA

4 poduszki dekoracyjne w komplecie
4 decorative cushions in set

In its construction, the Pieretta corner sofa has a
profiled backrest with elegant stitching also found on
a soft seat, an oblique non-traditional armrest and
elegant chrome legs. The corner sofa is equipped
with a sleeping function. The furniture is available in
different colours.

wygodna funkcja spania o pow. 200 x 126 cm
comfortable sleeping function 200 x 126 cm

24 | 2 5

szerokie, wygodne podłokietniki | wide,
comfortable armrests

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik PIERRETTA dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa PIERETTA available in left and right version
260 cm

waga | weight: 147 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

92 cm

80 cm

92 cm

www.eltap.com

205 cm

pow. spania
sleeping area
200x126 cm

40 cm

92 cm

pow. spania
sleeping area
200x126 cm

92 cm

260 cm

205 cm

Narożnik Pieretta wyróżnia wyprofilowane oparcie z
eleganckimi przeszyciami znajdującymi się również
na miękkim siedzisku, oryginalny skośny podłokietnik
oraz eleganckie chromowane nogi. Narożnik został
wyposażony w funkcję spania. Mebel jest dostępny
w różnych wariantach kolorystycznych.

stylowe eleganckie pikowania | stylish
elegant quilting

narożnik | corner sofa
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LORETO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

LORETO

LORETO
5 ruchomych zagłówków zwiększa
komfort użytkowania |5 movable
headrests

wygodne, szerokie podłokietniki |comfortable
wide armrests

wyprofilowane oparcia | contoured
backrests

tapiceroweany tył mebla pozwala ustawić go swobodnei we wnętrzu bez konieczności dosuwania do ściany | upholstered back of the furniture allows
you to set the corner sofa anywhere in the living room
wygodna funkcja spania o pow. 125 x 190 cm
comfortable sleeping function 125 x 190 cm

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

28 | 2 9

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na
www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Loreto spełnia wszystkie oczekiwania domowników. Odpowiednie
wyprofilowanie narożnika, pięć wielostopniowo regulowanych
zagłówków prawidłowo podtrzymuje głowę podczas relaksu,
chroniąc kręgosłup. Narożnik równie dobrze sprawdzi się jako
mebel wypoczynkowy w ciągu dnia, jak i miejsce do spania w nocy,
dzięki dużej powierzchni spania. Pakowny pojemnik na pościel
umiejscowiony w otomanie umożliwia zachowanie porządku.
Szeroki wachlarz kolorów i modeli tapicerki sprawia, że mebel
można bez trudu dopasować do własnych preferencji i ogólnej
aranżacji wnętrza. Model dostępny w pełnej gamie kolorystycznej.

Loreto corner sofa bed meets all the expectations of a household.
Appropriate profiling and five multi-adjustable headrests
correctly support the head during relaxation, protecting the
spine. The corner sofa works equally well as a piece of furniture
during the day, and a place to sleep at night, is thanks to the wide
sleeping area. A spacious container for bedding located in the
ottoman allows you to keep everything tidy after folding the bed.
The wide range of colours and upholstery models means that
the furniture can be easily adapted to your own preferences and
overall interior design. The model is available in a full range of
colours.

Narożnik LORETO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa LORETO available in left and right version

waga | weight: 170 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

102 cm

pow. spania
sleeping area
125x190 cm

41 cm

pow. spania
sleeping area
125x190 cm

260 cm

210 cm

210 cm

260 cm

narożnik | corner sofa
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TREVISCO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

TREVISCO

TREVISCO
3 ruchome zagłówki zwiększają
komfort użytkowania |comfort of use
thanks to movable headrests

wyprofilowane boczki dobrze spełniają
funkcję podczas leżenia | profiled sides
of the sofa

ruchome zagłowki zwiększają komfort użytkowania i lepiej dopasowują się do potrzeb użytkownika | comfort of use thanks to movable headrests

wygodna funkcja spania o pow. 127 x 210 cm
comfortable sleeping function 127 x 210 cm

32 | 3 3

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik TREVISCO wyróżnia odpowiednio wyprofilowane
oparcie i ruchome zagłówki, które podnoszą komfort
użytkowania. Podobnie, jak podłokietniki o delikatnym skosie.
Precyzyjne przeszycia oraz materiał tapicerowany najwyższej
jakości sprawiają, że mebel prezentuje się wyjątkowo elegancko.
Narożnik wyposażony jest w funkcję spania oraz obszerny
pojemnik na pościel.

The TREVISCO corner sofa is distinguished by a properly profiled
backrest and movable headrests that increase comfort. As do
the armrests with a slight slant. Precise stitching and upholstered
fabric of the highest quality make the furniture look extremely
elegant. The corner sofa is equipped with a sleeping function and
a spacious container for bedding.

Narożnik TREVISCO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa TREVISCO available in left and right version

216 cm

98 cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

98 cm

100 cm

pow. spania
sleeping area
127x210 cm

waga | weight: 160 kg

www.eltap.com

216 cm

100 cm

pow. spania
sleeping area
127x210 cm

41 cm

272 cm
100 cm

272 cm

narożnik | corner sofa
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FEDERICO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

FEDERICO

FEDERICO
4 ruchome zagłówki zwiększają
komfort użytkowania |comfort of use
thanks to movable headrests

płaska rogówka w funkcji półki
| back of the corner sofa as a shelf

wygodna funkcja spania z prostym systemem rozkładania. | comfortable sleeping function with a simple unfolding system

wygodna funkcja spania o pow. 120 x 200 cm
comfortable sleeping function 120 x 200 cm

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

36 | 3 7

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Prosta, klasyczna forma została przełamana nowoczesnymi
elementami w postaci szerokich, skośnych podłokietników,
wysokich oparć wyposażonych w cztery regulowane zagłówki.
Całość dopełniają dekoracyjne poduszki oraz płaska rogówka
mebla, która może pełnić funkcję podręcznej półki. Narożnik
posiada funkcję spania oraz obszerny pojemnik na pościel.
Możliwość wyboru opcji kolorystycznej z szerokiej oferty odcieni.

The simple, classic form has been enhanced by modern elements
in the form of wide, slanted armrests, high backs equipped with
four adjustable headrests, decorative cushions and a flat furniture
cornea, which can act as a shelf. This corner piece has a sleeping
function and a spacious container for bedding. You can choose a
color option from a wide range of shades.

Narożnik FEDERICO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa FEDERICO available in left and right version
268 cm

www.eltap.com
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100 cm

102 cm

100 cm
waga | weight: 200 kg

41 cm

pow. spania
sleeping area
120x200 cm

268 cm

268 cm

100 cm

pow. spania
sleeping area
120x200 cm

100 cm

268 cm

narożnik | corner sofa
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ANTON

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

ANTON

ANTON
3 ruchome zagłówki zwiększają
komfort użytkowania |comfort of use
thanks to movable headrests

ozdobna noga chromowana
decorative chrome legs

głębokie pikowania na siedziskach
decorative quilting

regulowany w kilku poziomach zagłówek podnosi komfort użytkowania mebla | comfort of use thanks to the movable headrest

wygodna funkcja spania o pow. 193 x 125 cm
comfortable sleeping function 193 x 125 cm

40 | 4 1

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Anton w doskonały sposób łączy funkcjonalność z
przemyślanym designem: to narożnik ze stylowymi detalami
w postaci delikatnie zaokrąglonych boków, szerokiego
podłokietnika, wysokich, metalowych nóg chromowanych na
wysoki połysk, subtelnych pikowań i przeszyć na siedziskach
oraz wygodnych, regulowanych zagłówków. Wyposażony

jest w funkcję spania oraz obszerny pojemnik na pościel.
Anton is a corner sofa with interesting decorations in the form of
slightly rounded sides, a wide armrests, tall, high-gloss chromeplated metal legs, delicate quilting and stitching on the seats and
comfortable headrests. It is equipped with a sleeping function
and a spacious container for bedding.

Narożnik ANTON dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ANTON available in left and right version

105 cm

waga | weight: 148 kg

www.eltap.com
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105 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

43 cm

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

275 cm

202 cm

202 cm

275 cm

narożnik | corner sofa
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RODRIGO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

RODRIGO

RODRIGO
4 ruchome zagłówki zwiększają
komfort użytkowania |comfort of use
thanks to movable headrests

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 266 cm
comfortable sleeping function 125 x 266 cm

wygodna, szeroka otomana | comfortable
wide ottoman

44 | 4 5

estetycznie wykończony tył mebla umożliwia ustawienia go swobodnie w przestrzeni pokoju | upholstered back of the furniture allows you to set the
corner sofa anywhere in the living room

szeroki, wygodny podłokietnik | wide,
comfortable armrests

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik Rodrigo posiada fason stylizowany na kształt litery U.
Wyposażony w przestronne, głębokie siedziska i odpowiednio
wyprofilowane oparcia z regulowanymi zagłówkami zapewnia
komfort wypoczynku dla całej rodziny. Dodatkowym atutem są
wysokie, metalowe nogi chromowane na wysoki połysk, stylowe
przeszycia oraz delikatne pikowania na siedziskach. Narożnik
wyposażony jest w funkcję spania oraz obszerny pojemnik na
pościel. Model jest dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika

Eltap. Rodrigo corner sofa has a U-shaped cut. It is equipped
with spacious, deep seats and properly shaped backrests with
adjustable headrests. An additional advantage is the tall, highgloss metal legs, stylish stitching and delicate quilting on the
seats. This corner sofa is equipped with a sleeping function and
a spacious container for bedding. The model is available in a full
range of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik RODRIGO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa RODRIGO available in left and right version

www.eltap.com
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43 cm

pow. spania
sleeping area
125x266 cm

105 cm

90 cm

105 cm
waga | weight: 230 kg

202 cm

pow. spania
sleeping area
125x266 cm

202 cm

345 cm

202 cm

202 cm

345 cm

narożnik | corner sofa
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SORENTO

www.eltap.com
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SORENTO

SORENTO

chromowane nogi |decorative
chrome legs

metalowe, okrągłe nóżki | metal legs

4 poduszki dekoracyjne w zestawie | 4 decorative
cushions

szeroki, stabilny bok | wide, stable side

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping function

wygodna funkcja spania o pow. 126 x 210 cm
comfortable sleeping function 126 x 210 cm

48 | 4 9

wygodna, szeroka otomana | comfortable
wide ottoman

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik SORENTO został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, wygodne szerokie siedzisko oraz ozdobne
pikowanie i poduszki. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej jakości T30.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

The SORENTO corner sofa has a fold-out bed, comfortable wide
seat, decorative quilting and cushions. The effect of softness
and resilience is thanks to the use of high-quality foam T30.
The model is available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

Narożnik SORENTO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner SORENTO available in left and right version

295

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

38 cm

195 cm
waga | weight: 173 kg

128 cm

80 cm

pow. spania
sleeping area
126x210 cm

128 cm

www.eltap.com

195 cm

92 cm

pow. spania
sleeping area
126x210 cm

92 cm

295 cm

narożnik | corner sofa

50 | 5 1

ASGARD

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

ASGARD

ASGARD
wygodne profilowane oparcie
comfortable profiled backrest

drewniane, wysokie nóżki |high wooden legs

wygodna funkcja spania z automatem wspomagającym rozkładanie. | comfortable sleeping function, easy and quick unfolding
obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

52 | 5 3

wygodna funkcja spania o pow. 120 x 210 cm
comfortable sleeping function 120 x 210 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik Asgard to wyjątkowy stylowy i zarazem wygodny
mebel. Doskonały nie tylko dla miłośników klasyki. ASGARD został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik w otomanie,
drewniane nogi, stylowe ozdobne pikowanie oraz tapicerowany
tył mebla. Efekt miękkości I sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap.

Corner sofa Asgard is a unique stylish and comfortable piece
of furniture. ASGARD has been equipped with a fold-out bed, a
container in an ottoman, wooden legs, decorative quilting and
upholstered back. The effect of softness and elasticity is ensured
by the use of high-quality foam. The model is available in the full
range of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik ASGARD dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ASGARD available in left and right version

162 cm

71 cm
waga | weight: 108 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

71 cm

45 cm

pow. spania
120x210 cm

87 cm

pow. spania
120x210 cm

162 cm

88 cm

!

dostępne są również inne meble z kolekcji Asgard.
Szczegóły zobacz na stronach 54-55 oraz 120-123 | other
furniture from the Asgard collection is also available. For
details, see pages 54-55 and 122-125

250 cm
88 cm

250 cm

ASGARD U

narożnik | corner sofa

ASGARD U

wygodne profilowane oparcie
comfortable profiled backrest

The ASGARD U corner sofa has a fold-out sbed, large
container for bedding , wooden legs, decorative
quilting and an upholstered back. The use of highquality foam ensures softness with resilience. The
model is available in the full range of fabrics from
the Eltap pattern book.

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

54 | 5 5

wygodna funkcja spania o pow. 120 x 282 cm
comfortable sleeping function 120 x 282 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

!

dostępne są również inne meble z kolekcji
Asgard. Szczegóły zobacz na stronach 50-53
oraz 124-127 | other furniture from the Asgard collection is also available. For details,
see pages 50-53 and 124-127

Narożnik ASGARD U dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ASGARD U available in left and right version
320 cm

320 cm

waga | weight: 148 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

75 cm

45 cm

45 cm

70 cm
90 cm

77 cm
90 cm

pow. spania
sleeping area
120x282 cm

202 cm

165 cm

pow. spania
sleeping area
120x282 cm

165 cm

PUFA | POUF

202 cm

Narożnik ASGARD U został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, pojemnik w otomanie, drewniane
nogi, ozdobne pikowanie oraz tapicerowany tył
mebla. Efekt miękkości I sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

drewniane, wysokie nóżki |high wooden legs

narożnik | corner sofa

OTTAVIO

OTTAVIO
The OTTAVIO corner sofa combines simplicity and
elegance, is thanks to which it looks great in modern
arrangements. The corner piece is a combination
of two color versions. An additional advantage,
especially for people who value functional solutions,
is the fact that the Ottavio model can be easily
unfolded to the sleeping function. It also has a
storage space for bedding.

szeroka otomana | wide comfortable
ottoman

56 | 5 7

wygodna funkcja spania o pow. 135 x 195 cm
comfortable sleeping function 135 x 195 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik OTTAVIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa OTTAVIO available in left and right version

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

100 cm

85 cm

100 cm

55 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

waga | weight: 108 kg

www.eltap.com

180 cm

92 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

40 cm

275
92 cm

275

180 cm

Narożnik OTTAVIO łączy ze sobą prostotę i
elegancję, dzięki czemu świetnie prezentuje się
w nowoczesnych aranżacjach. Narożnik stanowi
połączenie
dwóch
wersji
kolorystycznych.
Dodatkowym atutem, zwłaszcza dla osób ceniących
funkcjonalne rozwiązania jest fakt, iż model
Ottavio można łatwo rozłożyć do funkcji spania.
Jest również wyposażony w schowek na pościel.

dekoracyjne, głębokie przeszycia | decorative,
deep stitching

narożnik | corner sofa

58 | 5 9

LORD

!
www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

dostępne są również inne meble z kolekcji Asgard.
Szczegóły zobacz na stronach 132-133 | dostępne są
również inne meble z kolekcji Asgard. Szczegóły zobacz na
stronach 132-133

LORD

LORD
drewniane, ozdobne elementy
decorative wooden features

zobacz również fotel na stronie 126-129 | see also armchair on pages 126-129

wygodne profilowane oparcie
comfortable profiled backrest

otwieranie pojemnika wspierane systemem sprężyn | container
opening supported by a spring system
obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

60 | 6 1

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com
dostępne są również inne meble z kolekcji LORD.
Szczegóły zobacz na stronach 124-127 | other furniture from the LORD collection is also available. For
details, see pages 124-127

!

Narożnik LORD o klasycznym wzornictwie został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel i efektowne
przeszycia. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap.

The LORD corner sofa with a classic design is equipped with a
fold-out bed, a container for bedding and effective stitching. The
effect of softness and elasticity is ensured by the use of highquality foam. The model is available in the full range of fabrics
from the Eltap pattern book.

Narożnik LORD dostępny w wersji lewej i prawej | Corner LORD available in left and right version

180 cm
waga | weight: 140 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

45 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

180 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

105 cm

243 cm

243 cm

narożnik | corner sofa

LORD II

LORD II

ozdobny, klasyczny kształt boczka |
massive sides

design, fold-out bed, large container for bedding and
stylish stitching. The effect of softness and resilience
is thanks to the use of high-quality foam. The model
is available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

62 | 6 3

pojemnik na pościel | container for
bedding set

!

dostępne są również inne meble z kolekcji LORD. Szczegóły zobacz na stronach 58-61 i 124-127 | other furniture
from the LORD collection is also available. For details, see
pages 58-61 and 124-127

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik LORD II dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa LORD II available in left and right version

waga | weight: 140 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

43 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

190 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

243 cm

105 cm

243 cm

190 cm

Narożnik LORD II o eleganckim wzornictwie został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel i efektowne przeszycia. Efekt miękkości i
sprężystości zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap. The LORD II corner sofa has an elegant

wstawki zagłówkowe | massive sides

narożnik | corner sofa

64 | 6 5

MARINO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

MARINO

MARINO

wygodne poduchy oparciowe
comfortable profiled backrest

szerokie boczki |wide sides

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping function

66 | 6 7

wygodna funkcja spania o pow. 122 x 297 cm
comfortable sleeping function 122 x 297 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik MARINO to obszerny model, który dostarczy
miejsce do odpoczynku całej rodzinie. Układ w kształcie
litery U nadaje mu elegancji i wyrazistości, umożliwiając
odpowiednie ustawienie i wkomponowanie w niejedną
aranżację. Lekko zaokrąglone wykończenia, delikatne
pikowania i ozdobne, obszerne poduszki wprawiają,
że Marino wygląda bardzo stylowo. Dodatkowym atutem jest
możliwość dostosowania narożnika do nocnego wypoczynku.
Mebel stanowi zestawienie dwóch wersji kolorystycznych,

które można wybrać zgodnie z własnymi preferencjami.
MARINO corner sofa is a spacious model that provides a place to
rest for the whole family. The U-shaped layout gives it elegance
and clarity, enabling it to be positioned and integrated into more
than one arrangement. Slightly rounded finishes, delicate quilting
and decorative, spacious cushions make Marino look very stylish.
An additional advantage is the ability to adapt the corner to night
rest. The furniture is a combination of two color versions that can
be selected according to your preferences.

Narożnik MARINO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner MARINO available in left and right version

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

37 cm

pow. spania
sleeping area
122x297 cm

110 cm

88 cm

110 cm
waga | weight: 188 kg

200 cm

pow. spania
sleeping area
122x297 cm

200 cm

363 cm

200 cm

200 cm

363 cm

narożnik | corner sofa

68 | 6 9

MARKOS

www.eltap.com
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MARKOS

MARKOS

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding set

dekoracyjna nakładka |
decorative quilting

dekoracyjna, praktyczna półka | decorative, practical shelf

wygodna funkcja spania o pow. 275 x 125 cm
comfortable sleeping function 275 x 125 cm

70 | 7 1

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik MARKOS o nowoczesnym wzornictwie został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, dwa pojemniki na pościel, stylowe
kontrastowe podłokietniki i wbudowaną półkę. Efekt miękkości
i sprężystości zapewnia zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

The MARKOS corner sofa has a modern design, fold-out bed, two
containers for bedding, stylish contrast armrests and a built-in
shelf. The effect of softness and resilience is thanks to the use
of high-quality foam. The model is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik MARKOS dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa MARKOS available in left and right version

www.eltap.com
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46 cm

pow. spania
sleeping area
125x275 cm
83 cm

90 cm

83 cm
waga | weight: 198 kg

159 cm

pow. spania
sleeping area
125x275 cm

159 cm

310 cm

159 cm

159 cm

310 cm

BENANO

narożnik | corner sofa

BENANO

nowoczesny design | modern design

The BENANO corner sofa has a fold-out bed, large
container for bedding, stable backrest, decorative
stitching and upholstered back. The effect of
softness and resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

72 | 7 3

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik BENANO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa BENANO available in left and right version

250 cm

waga | weight: 133 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

44 cm

85 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

80 cm

www.eltap.com

180 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

90 cm

250 cm

180 cm

Narożnik BENANO został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, pojemnik w otomanie, stabilne
oparcie, ozdobne przeszycia oraz tapicerowany
tył mebla. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

estetyczne, kontrastowe
przeszycia |decorative stitching

80 cm

narożnik | corner sofa

PORTO

PORTO

has a modern design, fold-out bed, large container
for bedding and stylish wide armrests. The effect of
softness and resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

pojemnik na pościel | container for
bedding set

74 | 7 5

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik PORTO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa PORTO available in left and right version

waga | weight: 139 kg

www.eltap.com
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74 cm

pow. spania
sleeping area
135x210 cm

217 cm

pow. spania
sleeping area
135x210 cm

278 cm

44 cm

278 cm

217 cm

Narożnik PORTO o nowoczesnym wzornictwie został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel oraz stylowy szeroki podłokietnik. Efekt
miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap. | The PORTO corner sofa

masywny boczek oparty na dużej nóżce
w optyce chromu | massive sides

PORTO II

ARMANDO

narożnik | corner sofa

76 | 7 7

narożnik | corner sofa

Narożnik PORTO II o nowoczesnym wzornictwie został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel oraz stylowy
szeroki podłokietnik. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The PORTO II corner sofa has
a modern design, fold-out bed, large container for bedding and
stylish wide armrests. The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik PORTO II dostępny w wersji lewej i prawej | Corner PORTO II available in left and right version

Narożnik ARMANDO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ARMANDO available in left and right version

278 cm

43 cm

98 cm

205 cm

pow. spania
sleeping area
125x198 cm

105 cm
waga | weight: 148 kg

www.eltap.com
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105 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x198 cm

205 cm

97 cm

waga | weight: 139 kg

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

280 cm
98 cm

97 cm

pow. spania
sleeping area
135x210 cm

74 cm

pow. spania
sleeping area
135x210 cm

216 cm

216 cm

280 cm

43 cm

278 cm

Narożnik ARMANDO został wyposażony w rozkładaną funkcję
spania, pojemnik w otomanie, chromowane nogi oraz ozdobne
pikowanie i poduszki. Efekt miękkości I sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości T30. Model dostępny w
pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The ARMANDO corner
sofa has a fold-out bed, large container for bedding , chrome
legs, decorative quilting and cushions. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of high-quality foam T30. The model
is available in the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

narożnik | corner sofa

KAIROS

KAIROS

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

profilowany
podłokietnik | profiled
armrest

Kairos corner sofa and its modern shape and design
fits into any interior. It is irreplaceable in the living
room. The module with an extended seat allows
you to relax during the day, and the large sleeping
surface provides comfort during the night. The
model is equipped with innovative HR foam, which
prevents deformation of the seat.

wygodna funkcja spania o pow. 125x193 cm
comfortable sleeping function 125x193 cm

78 | 7 9

chromowane nogi | chrome legs

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

Narożnik KAIROS dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa KAIROS available in left and right version

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

202 cm

www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
125x193 cm

272 cm

43 cm

272 cm

202 cm

Nowoczesny design narożnika Kairos pozwoli
wpasować się w każde, nie tylko współczesne
wnętrze. Jest niezastąpiony w pokoju dziennym.
Moduł z przedłużonym siedziskiem pozwoli na
swobodny relaks w ciągu dnia, a duża powierzchnia
spania zapewnia komfort i wygodę podczas snu.
Model jest wyposażony w innowacyjną piankę
HR, która zapobiega zniekształcaniu się siedziska.

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

narożnik | corner sofa

EDUARDO

EDUARDO
Eduardo corner sofa provides plenty of space to rest
during the day and at night. It is equipped with a foldout bed, a container for bedding, movable headrests
that increase your rest comfort and chrome legs.
In addition, it has an upholstered back. The effect
of softness and elasticity is ensured by the use of
innovative deformation resistant HR foam. The
model is available in the full range of fabrics from
the Eltap pattern book.

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 265 cm
comfortable sleeping function 125 x 265 cm

80 | 8 1

obszerny pojemnik na pościel
large container for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

w produkcie zastosowano wysokoelastyczną
piankę HR | the product uses highly flexible
HR foam

Narożnik EDUARDO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa EDUARDO available in left and right version
345 cm

98 cm

www.eltap.com
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pow. spania
sleeping area
125x265 cm

98 cm

90 cm

202 cm

pow. spania
sleeping area
125x265 cm

43 cm

345 cm

202 cm

Narożnik Eduardo zapewnia wiele miejsca do
odpoczynku zarówno w dzień, jak i w nocy. Został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel, ruchome zagłówki które podniosą Twój
komfort wypoczynku oraz chromowane nogi.
Narożnik posiada tapicerowany tył. Efekt miękkości
i sprężystości zapewnia zastosowanie innowacyjnej
pianki HR odpornej na zniekształcenia. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

ruchome zagłówki | m
 ovable
headrests

narożnik | corner sofa

EVANELL

EVANELL
The Evanell corner sofa is a classic U-shaped system.
It has a high, profiled backrest and adjustable
headrests. The model is equipped with a sleeping
function and a spacious storage for bedding located
in the ottoman. The Evanell corner sofa is available
in many colours.

komfortowe oparcia | comfortable
backrests

82 | 8 3

wygodna funkcja spania o pow. 265 x 125 cm
comfortable sleeping function 265 x 125 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik EVANELL dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa EVANELL available in left and right version

pow. spania
sleeping area
125x265 cm

216 cm

210 cm

pow. spania
sleeping area
125x265 cm

330 cm

210 cm

330 cm

216 cm

Narożnik Evanell to klasyczny układ litery U.
Posiada wysokie, wyprofilowane oparcie oraz
regulowane zagłówki. Model wyposażony został
w funkcję spania oraz pojemny schowek na
pościel ulokowany w otomanie. Narożnik Evanell
dostępny jest w wielu wariantach kolorystycznych
raz
tkaninach
o
przeróżnej
strukturze.

6 ruchomych zagłówków zwiększa
komfort użytkowania |comfort of use thanks
to movable headrests

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

41 cm

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

102 cm

waga | weight: 245 kg

LETTO

narożnik | corner sofa

LETTO

dwie poduszki w komplecie oraz
ozdobne przeszycia | two cushions in
set and decorative stitching

Letto guarantees a large space to rest at home. This
corner sofa is equipped with a comfortable seat
decorated with delicate quilting and stylish stitching,
profiled backrests, adjustable headrests and one
armrests. It stands on elegant metal legs. One
advantage of the furniture is the option of unfolding
to the sleeping position and a spacious container for
bedding.

obszerny pojemnik na pościel | large
container for bedding

84 | 8 5

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 253 cm
comfortable sleeping function 125 x 253 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik LETTO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa LETTO available in left and right version
340 cm

waga | weight: 195 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

43 cm

pow. spania
sleeping area
125x253 cm

105 cm

90 cm

96 cm

202 cm

202 cm

pow. spania
sleeping area
125x253 cm

202 cm

340 cm

202 cm

Letto gwarantuje sporą przestrzeń do odpoczynku
w zaciszu domowym. Narożnik został wyposażony
w wygodne siedzisko zdobione delikatnymi
pikowaniami
i
stylowymi
przeszyciami,
wyprofilowanymi
oparciami,
regulowanymi
zagłówkami oraz w jeden szeroki podłokietnik.
Narożnik utrzymują eleganckie metalowe nogi.
Atutem mebla jest opcja rozkładana funkcja spania
oraz obszerny pojemnik na pościel.

4 ruchome zagłówki zwiększają
komfort użytkowania |comfort of use thanks
to movable headrests

ozdobna noga chromowana
decorative chrome legs

narożnik | corner sofa

DAMARIO

DAMARIO

wygodne poduchy oparciowe | comfortable
backrest

The DAMARIO corner sofa has a fold-out bed,
chrome legs, decorative quilting and cushions. The
effect of softness and resilience is thanks to the use
of high-quality foam T30. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

wygodna funkcja spania o pow. 126 x 275 cm
comfortable sleeping function 126 x 275 cm

86 | 8 7

głębokie pikowania | decorative
quilting

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik DAMARIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa DAMARIO available in left and right version
340 cm

167 cm
38 cm

pow. spania
sleeping area
126x275 cm
104 cm

93 cm
waga | weight: 223 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

73 cm

190 cm

pow. spania
sleeping area
126x275 cm

190 cm

340 cm

167 cm

Narożnik DAMARIO został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, chromowane nogi
oraz ozdobne pikowanie i poduszki. Efekt
miękkości I sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości T30. Model dostępny
w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

szerokie, stabilne boki |wide stable
sides

narożnik | corner sofa

VENTO

VENTO

4 poduszki dekoracyjne w zestawie |
decorative cushions in set

The Vento corner sofa has a sleeping function and
chrome legs. It is made using wavy springs and
upholstery foam T3040. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

głębokie pikowania | decorative
quilting

88 | 8 9

wygodna funkcja spania o pow. 126 x 305 cm
comfortable sleeping function 126 x 305 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik VENTO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa VENTO available in left and right version

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

38 cm

80 cm

waga | weight: 223 kg

pow. spania
sleeping area
126x305 cm

165 cm

165 cm

pow. spania
sleeping area
126x305 cm

355 cm

165 cm

355 cm

165 cm

Narożnik Vento posiada funkcję spania, chromowane
nogi. Wykonany jest z wykorzystaniem sprężyn
falistych i pianki tapicerskiej T3040. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

ozdobne chromowane nogi |decorative
chrome legs

FABIO

narożnik | corner sofa

FABIO

masywny boczek oparty na dużej nóżce
w optyce chromu | massive wide side

The FABIO corner sofa has a fold-out bed, large
container for bedding , profiled backrest, decorative
stitching and cushions in a set. The effect of softness
and resilience is thanks to the use of high-quality
foam. The model is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern book

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

90 | 9 1

pojemnik na pościel | large container
for bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik FABIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa FABIO available in left and right version

268 cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

73 cm

waga | weight: 132 kg

97 cm

45 cm

pow. spania
125x195 cm

97 cm

www.eltap.com

167 cm

pow. spania
125x195 cm

43 cm

268 cm

167 cm

Narożnik FABIO został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, pojemnik w otomanie, profilowane
oparcie, ozdobne przeszycia oraz poduszki w
komplecie. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

dwie poduszki dekoracyjne w zestawie
decorative cushions in set

narożnik | corner sofa

ARIS

ARIS

masywny boczek oparty na dużej nóżce
w optyce chromu | massive sides

The ARIS corner sofa has a fold-out bed, two
containers for bedding, decorative stitching and
stable sides. The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam. The model is
available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

drugi pojemnik na pościel w funkcji
spania | second container for bedding

wygodna funkcja spania o pow. 125 x 195 cm
comfortable sleeping function 125 x 195 cm

92 | 9 3

pojemnik na pościel | container for
bedding

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik ARIS dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ARIS available in left and right version

waga | weight: 122 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

70 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

70 cm

www.eltap.com

150 cm

91 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

41 cm

250 cm

91 cm

250 cm

150 cm

Narożnik ARIS został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, dwa pojemniki na pościel, ozdobne
przeszycia oraz stabilne boki. Efekt miękkości i
sprężystości zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap.

łączenie tkanin na poduchach
oparciowych | stylish combination of
fabrics

narożnik | corner sofa

BERGEN

narożnik | corner sofa

Narożnik BERGAMO MINI o nowoczesnym stylu został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel
oraz praktycną półkę. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The BERGAMO MINI corner
sofa has a modern design, fold-out bad, a container for bedding
set and practical shelf. The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik BERGAMO MINI dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa BERGAMO MINI available in left and right version

Narożnik BERGEN został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik na
pościel, ozdobne przeszycia oraz ozdobny
profilowany bok. Efekt miękkości i
sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny
w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

96 cm

208 cm

pow. spania
sleeping area
195x135 cm

waga | weight: 163 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

44 cm

43 cm

pow. spania
sleeping area
195x135 cm

87 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

208 cm

98 cm

pow. spania
sleeping area
135x220 cm

180 cm

180 cm

250 cm

270 cm
96 cm

pow. spania
sleeping area
135x220 cm

The BERGEN corner sofa is equipped
with a fold-out bad, a container for
bedding, decorative stitching and a
decorative profiled sides. The effect of
softness and elasticity is ensured by the
use of high-quality foam. The model is
available in the full range of fabrics from
the Eltap pattern book.

Narożnik BERGEN dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa BERGEN available in left and right version
250 cm

270 cm

94 | 9 5

BERGAMO MINI

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

narożnik | corner sofa

CONFORTI

narożnik | corner sofa

Narożnik CANIS został wyposażony w rozkładaną funkcję
spania, pojemnik na pościel oraz stabilne boki. Efekt
miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap. The CANIS corner sofa has a fold-out
bed, large container for bedding and stable sides. The
effect of softness and resilience is thanks to the use of
high-quality foam. The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik CANIS dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa CANIS available in left and right version
235 cm

40 cm

165 cm

pow. spania
sleeping area
126x200 cm

pow. spania
sleeping area
126x200 cm

104 cm
waga | weight: 163 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

104 cm

80 cm

90 cm

waga | weight: 128 kg

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

270 cm

165 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

235 cm

235 cm

270 cm
pow. spania
sleeping area
135x195 cm

The CONFORTI corner sofa has a fold-out
bed, decorative stitching, comfortable
relaxation area and stable sides. The
effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam.
The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik CONFORTI dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa CONFORTI available in left and right version

38 cm

235 cm

Narożnik CONFORTI został wyposażony
w
rozkładaną
funkcję
spania,
dekoracyjne przeszycia, komfortową
strefę wypoczynku oraz stabilne boki.
Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap.

96 | 9 7

CANIS

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

narożnik | corner sofa

Narożnik CORONA posiada rozkładaną
funkcję spania, pojemnik na pościel.
Wykonany jest z wykorzystaniem
sprężyn bonelowych i pianki tapicerskiej
T3040. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

DORADO

narożnik | corner sofa

The CORONA corner sofa has a fold-out
bed, large container for bedding and
stable sides. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele narożnika CORONA | dimensions and available models of CORONA corner sofa

Narożnik DORADO został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, dwa
obszerne pojemniki na pościel oraz
stabilne wysokie boki. Efekt miękkości
i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny
w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

48 cm

210 cm

150 cm
47 cm

www.eltap.com

95 cm

waga | weight: 193 kg

63 cm

waga | weight: 125 kg

pow. spania
sleeping area
130x285 cm

150 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
130x285 cm

210 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

90 cm

162 cm

312 cm

235 cm

162 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

The DORADO corner sofa has a fold-out
bed, two large containers for bedding
and stable high sides. The effect of
softness and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The model is
available in the full range of fabrics from
the Eltap pattern book.

Narożnik DORADO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa DORADO available in left and right version
312 cm

235 cm

98 | 9 9

CORONA

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

narożnik | corner sofa

GIOVANNI

GIOVANNI
The GIOVANNI corner sofa has a fold-out bed,
container for bedding, wide armrests with seating
function, metal legs and decorative quilting. The
effect of softness and resilience is thanks to the use
of high-quality foam. The model is available in the
full range of fabrics from the Eltap pattern book.

pojemnik na pościel | container for bedding

100 | 1 0 1

wygodna funkcja spania o pow. 295 x 120 cm
comfortable sleeping function 295 x 120 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik GIOVANNI dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa GIOVANNI available in left and right version
340 cm

waga | weight: 198 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

37 cm

pow. spania
sleeping area
120x295 cm

77 cm

88 cm

77 cm

200 cm

200 cm

pow. spania
sleeping area
120x295 cm

200 cm

340 cm

200 cm

Narożnik GIOVANNI został wyposażony w rozkładaną
funkcję spania, pojemnik na pościel, szeroki
podłokietnik o funkcji siedziska, metalowe nogi oraz
ozdobne pikowane. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika
Eltap.

masywny boczek oparty na dużej nóżce
w optyce chromu | massive sides

narożnik | corner sofa

Narożnik GINO został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel oraz efektowne poduszki.
Efekt
miękkości
i
sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

ELANO

narożnik | corner sofa

The GINO corner sofa has a fold-out
bed, container for bedding and stylish
cushions. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

Narożnik GINO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa GINO available in left and right version

Narożnik ELANO został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik
na pościel, wygodny podłokietnik oraz
ozdobne pikowane. Efekt miękkości i
sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny
w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

waga | weight: 136 kg

waga | weight: 88 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

44 cm

212 cm
40 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

90 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

212 cm

pow. spania
sleeping area
120x206 cm

90 cm

146 cm

255 cm

206 cm

146 cm

pow. spania
sleeping area
120x206 cm

The ELANO corner sofa has a fold-out
bed, container for bedding, comfortable
armrests and decorative quilting. The
effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam.
The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik ELANO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ELANO available in left and right version
255 cm

206 cm

102 | 1 0 3

GINO

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik HAVANA został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, szeroki
podłokietnik o funkcjI półki, ozdobne
pikowanie i poduszki w komplecie.
Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap.

www.eltap.com

43 cm

150 cm

207 cm

210 cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

92 cm

waga | weight: 193 kg

pow. spania
sleeping area
130x285 cm

60 cm

waga | weight: 199 kg

pow. spania
sleeping area
130x285 cm

312 cm

210 cm

97 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

The MARCO corner sofa has a fold-out
bed, two containers for bedding, high
elegant sides and cushions in set. The
effect of softness and resilience thanks
to the use of high-quality foam. The
model is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik MARCO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa MARCO available in left and right version

150 cm

pow. spania
sleeping area
125x280 cm

73 cm

pow. spania
sleeping area
125x280 cm

Narożnik MARCO został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, dwa
pojemniki
na
pościel,
wysokie
eleganckie boki i poduszki w komplecie.
Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap.

312 cm

207 cm

320 cm

narożnik | corner sofa

The HAVANA corner sofa has a fold-out
bed, wide armrests with seating function,
decorative quilting and cushions in set. The
effect of softness and resilience thanks to
the use of high-quality foam. The model is
available in the full range of fabrics from the
Eltap pattern book.

Narożnik HAVANA dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa HAVANA available in left and right version

320 cm

MARCO

104 | 1 0 5

narożnik | corner sofa

45 cm

HAVANA

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik KAREN o nowoczesnym
wzornictwie
został
wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, dwa
pojemniki na pościel i efektowne
przeszycia. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

Narożnik LIVIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa LIVIO available in left and right version

44 cm

150 cm

180 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

70 cm

waga | weight: 188 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

70 cm

72 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

55 cm

85 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

237 cm

150 cm

pow. spania
sleeping area
125x240 cm

88 cm

85 cm

237 cm

180 cm

180 cm

180 cm

Narożnik LIVIO o nowoczesnym wzornictwie został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel i efektowne
poduszki. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap. | The LIVIO corner sofa has a modern design,
fold-out bed, large container for bedding and stylish cushions.
The effect of softness and resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in the full range of fabrics
from the Eltap pattern book.

318 cm

pow. spania
sleeping area
125x240 cm

narożnik | corner sofa

The KAREN corner sofa has a modern
design, fold-out bed, two containers for
bedding and stylish stitching. The effect
of softness and resilience is thanks to
the use of high-quality foam. The model
is available in the full range of fabrics
from the Eltap pattern book.

Narożnik KAREN dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa KAREN available in left and right version

318 cm

LIVIO

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

106 | 1 0 7

narożnik | corner sofa

40 cm

KAREN

narożnik | corner sofa

NEGRO

narożnik | corner sofa

108 | 1 0 9

LUSSO

Narożnik LUSSO o nowoczesnym wzornictwie został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel
i efektowne poduszki. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The LUSSO corner sofa has a
modern design, fold-out bed, large container for bedding and
stylish cushions. The effect of softness and resilience is thanks
to the use of high-quality foam. The model is available in the full
range of fabrics from the Eltap pattern book.

42 cm

160 cm

160 cm

pow. spania
sleeping area
145x205 cm

pow. spania
sleeping area
145x205 cm

waga | weight: 119 kg

waga | weight: 119 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

90 cm

94 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

245 cm

160 cm

pow. spania
sleeping area
145x205 cm

90 cm

94 cm

160 cm

82 cm

pow. spania
sleeping area
145x205 cm

245 cm

245 cm
82 cm

245 cm

Narożnik NEGRO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner NEGRO available in left and right version

42 cm

Narożnik LUSSO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa LUSSO available in left and right version

Narożnik NEGRO o nowoczesnym wzornictwie został
wyposażony w rozkładaną funkcję spania, pojemnik na pościel
i wbudowaną półkę. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The NEGRO corner sofa has a
modern design, fold-out bed, large container for bedding and a
built-in shelf . The effect of softness and resilience is thanks to
the use of high-quality foam. The model is available in the full
range of fabrics from the Eltap pattern book.

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

Narożnik NEWARK o nowoczesnym
wzornictwie
został
wyposażony
w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik na
pościel i stylowe pikowania. Efekt miękkości
i sprężystości zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The

41 cm

160 cm

91 cm

150 cm

pow. spania
sleeping area
125x210 cm

pow. spania
sleeping area
125x210 cm

70 cm
waga | weight: 140 kg

waga | weight: 122 kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

85 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

250 cm

160 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

The RICO corner sofa has a modern
design, fold-out bed, large container
for bedding and built-in wooden shelf.
The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam.
The model is available in the full range
of fabrics from the Eltap pattern book.

Narożnik RICO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa RICO available in left and right version

250 cm

150 cm

70 cm

Narożnik RICO o nowoczesnym
wzornictwie został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik na
pościel i wbudowaną drewnianą półkę.
Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości.
Model dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap.

237 cm
91 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

narożnik | corner sofa

NEWARK corner sofa has a modern design,
fold-out bed, large container for bedding
and stylish quilting. The effect of softness
and resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in the
full range of fabrics from the Eltap pattern
book.

Narożnik NEWARK dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa NEWARK available in left and right version

237 cm

RICO

110 | 1 1 1

narożnik | corner sofa

46 cm

NEWARK

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

narożnik | corner sofa

Narożnik ONTARIO o nowoczesnym
wzornictwie
został
wyposażony
w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik na
pościel oraz tkaninę odporną na zabrudzenia,
przetarcia i blaknięcie.Efekt miękkości i
sprężystości zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

narożnik | corner sofa

Narożnik GIULIO o nowoczesnym
wzornictwie został wyposażony w
rozkładaną funkcję spania, pojemnik na
pościel. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

The ONTARIO corner sofa has a modern
design, fold-out bed, large container for
bedding and fabric which is resistant to dirt,
abrasion and fading. The effect of softness
and resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in the
full range of fabrics from the Eltap pattern
book.

Narożnik ONTARIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa ONTARIO available in left and right version
296 cm

waga | weight: 169 kg

150 cm

37 cm

200 cm

77 cm
110 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

waga | weight: 98 kg

www.eltap.com
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90 cm

77 cm
110 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

237 cm

150 cm

pow. spania
sleeping area
122x225 cm

88 cm

200 cm

89 cm

89 cm

237 cm

pow. spania
sleeping area
122x225 cm

The GIULIO corner sofa has a modern
design, fold-out bed and a container
for bedding. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

Narożnik GIULIO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa GIULIO available in left and right version

40 cm

296 cm

GIULIO

112 | 1 1 3

ONTARIO

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

The PUERTO corner sofa has a foldout bed, two containers for bedding
and stylish high armrests with wooden
accents. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of highquality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

Narożnik PUERTO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa PUERTO available in left and right version

265 cm

44 cm

www.eltap.com

208 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

98 cm
waga | weight: 139 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

98 cm

87 cm

!

waga | weight: 122 kg

dostępne są również inne
meble z kolekcji Puerto.
Szczegóły zobacz na
stronie 128-131 | other
furniture from the Puerto
collection is also available.
For details, see page
128-131

265 cm

208 cm

97 cm

Narożnik VERSO dostępny w wersji lewej i prawej | Corner sofa VERSO available in left and right version

92 cm

90 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

140 cm

pow. spania
sleeping area
125x195 cm

Narożnik VERSO został wyposażony w rozkładaną funkcję spania,
pojemnik na pościel, ozdobne nogi oraz stylowe profilowane
podłokietniki. Efekt miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The VERSO corner sofa has a
fold-out bed, large container for bedding, decorative legs and
wide profiled armrests. The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam. The model is available in
the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

235 cm
97 cm

140 cm

235 cm

narożnik | corner sofa

44 cm

Narożnik PUERTO został wyposażony
w rozkładaną funkcję spania, dwa
pojemniki na pościel oraz stylowe
wysokie podłokietniki z drewnianymi
akcentami. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

VERSO

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

114 | 1 1 5

narożnik | corner sofa

92 cm

PUERTO

116 | 1 1 7

SOFY I FOTELE

S OFA S AND ARMCHAIR S

W ofercie naszej nie może zabraknąć sof i foteli. Mamy przyjemność zaprezentować kolekcję o bardzo szerokiej rozpiętości wzorniczej i funkcjonalnej. Znajdziecie Państwo w katalogu zarówno sofy
proste do niewielkich przestrzeni jak również do pokoi młodzieżowych mogących stanowić łóżko. Na szczególną uwagę zasługują
bogate modele w klasycznej formie typu LORD. Mamy nadzieję, że
oferta zaspokoi Państwa oczekiwania.
We are pleased to present a collection with a very wide range of
designs and functionalities. In this catalog you can find both simple
sofas for small spaces as well as those which double as a bed for a
child’s bedroom. Particularly noteworthy are the fine models in the
classic LORD form. We hope that our range meets your expectations.

www.eltap.com
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ASGARD
LORD
PUERTO
ERYK
AROS
AMAZA
CAYO
AGA
ROSA
ALESSIA
ROMA
ATILA
CALIA
EWA II
INVERSA
LAURA
MILO
NEVA
WAVE
PORTO
AREA

www.eltap.com
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SOFAS AND ARMCHAIRS
120-123
124-127
128-131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

118 | 1 1 9

SOFY I FOTELE

sofa i fotel | sofa and armchair

120 | 1 2 1

ASGARD

www.eltap.com
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sofa i fotel | sofa and armchair

ASGARD

ASGARD

The ASGARD set consists of a sofa and armchair.
The sofa has a fold-out bed and a large container
for bedding. Elegant quilting and wooden legs give
a unique style. The effect of softness and resilience
is thanks to the use of high-quality foam. The set is
available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wygodna funkcja spania o pow. 133 x 196 cm
comfortable sleeping function 133 x 196 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin.
Zobacz na www.eltap.com | see more
colours at www.eltap.com

122 | 1 2 3

drewniane, wysokie nóżki
wooden legs

wymiary i dostępne modele zestawu ASGARD | dimensions and available models of ASGARD set

pow. spania
sleeping area
133x196 cm
waga | weight: 59 kg

www.eltap.com

waga | weight: 32 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

44 cm

92 cm

107 cm

86 cm

235 cm
95 cm

Zestaw ASGARD składa się z sofy i fotela. Sofa
posiada funkcję spania i pojemnik na pościel. Styl
nadają drewniane nóżki i eleganckie pikowania. Efekt
miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

estetyczne pikowania | stylish quilting

!

dostępne są również inne meble z kolekcji Asgard. Szczegóły zobacz na stronach 50-55 | other furniture from the
Asgard collection is also available. For details, see pages
50-55

zestaw | set

124 | 1 2 5

LORD

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

LORD

LORD
estetyczne drewnaine wstawki | aesthetic
wood inserts

klasyczny design zestawu LORD | classic design of the LORD set

126 | 1 2 7

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping
function

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Zestaw LORD składa się z sofy i dwóch foteli. Sofa posiada funkcję
spania i pojemnik na pościel. Styl nadają eleganckie pikowania.
Zestaw dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap.

The LORD set consists of a sofa and two armchairs. The sofa has
a fold-out bed and large container for bedding. Elegant quilting
provides a unique style. The set is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern book.

wymiary i dostępne modele zestawu LORD | dimensions and available models of LORD set

pow. spania
sleeping area

waga | weight: 153kg

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

43 cm

87 cm

96 cm

105 cm

87 cm

180 cm

!

dostępne są również inne meble z
kolekcji LORD. Szczegóły zobacz na
stronach 58-63 | other furniture
from the LORD collection is also
available. For details, see pages
58-63

zestaw | set

128 | 1 2 9

PUERTO

www.eltap.com

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

PUERTO

PUERTO
estetyczne, drewniane wstawki | esthetic
wood inserts

regulowany w kilku poziomach zagłówek podnosi komfort użytkowania mebla | comfort of use thanks to the movable headrest

wygodna funkcja spania | comfortable sleeping
function

130 | 1 3 1

luźne poduszki | loose cushions

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz
na www.eltap.com | see more colours at
www.eltap.com

Zestaw PUERTO składa się z sofy i dwóch foteli. Sofa posiada
funkcję spania i pojemnik na pościel. Zestaw dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

The PUERTO set consists of a sofa and two armchairs. The sofa
has a fold-out bed and large container for bedding. The set is
available in the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

wymiary i dostępne modele zestawu PUERTO | dimensions and available models of PUERTO set

88 cm

44 cm

97 cm
pow. spania
sleeping area
145x195 cm

waga | weight: 88 kg

www.eltap.com

90 cm

97 cm

228 cm

waga | weight: 44 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

!

dostępne są również inne meble
z kolekcji Puerto. Szczegóły zobacz
na stronie 114 | other furniture
from the Puerto collection is also
available. For details, see page 114

AROS

The ERYK set consists of a
sofa and two armchairs. The
sofa has a fold-out bed and
large container for bedding.
Elegant quilting and wooden
legs provide a unique style.
The effect of softness and
resilience is thanks to the use
of high-quality foam. The set
is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern
book.

wymiary i dostępne modele zestawu ERYK | dimensions and available models of ERYK set

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

waga | weight: 59 kg

waga | weight: 40 kg

waga | weight: 31,5 kg

www.eltap.com

107 cm
90 cm

42 cm

150 cm

waga | weight: 25 kg

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

103 cm

90 cm

83 cm

pow. spania
sleeping area
110x195 cm

The AROS set consists of a
sofa and armchair and is a
perfect proposition for lovers
of beautiful interiors. This set
has stylish high legs, elegant
quilting and profiled armrests.
The set is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele zestawu AROS | dimensions and available models of AROS set

95 cm

90 cm

220 cm

Zestaw AROS składający się
z sofy i fotela to propozycja
dla miłośników pięknych
wnętrz, nie tylko w stylu
retro. Meble wyposażone
zostały w efektowne wysokie
nogi, eleganckie pikowanie
i profilowane podłokietniki.
Zestaw dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

42 cm

Zestaw ERYK składa się z sofy
i dwóch foteli. Sofa posiada
funkcję spania i pojemnik na
pościel. Styl nadają drewniane
nóżki i eleganckie pikowania.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Zestaw
dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

zestaw | set

132 | 1 3 3

zestaw | set

90 cm

ERYK

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa AMAZA o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
obszerny pojemnik na pościel,
duże poduszki w funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap.

CAYO

The AMAZA sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
large container for bedding and
large cushions with a backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy AMAZA | dimensions and available models of AMAZA sofa

Kanapa Cayo to idealne rozwiązanie dla małych
pomieszczeń. Szybko rozkłada się za pomocą funkcji
klik-klak i dostarcza dużą powierzchnię spania. Kanapa
zmieści duży komplet pościeli, dzięki wyposażeniu
w obszerny pojemnik na pościel. Prostotę wykonania
i nowoczesność podkreślają metalowe nóżki.
The Cayo sofa is the perfect solution for small rooms.
Quickly unfolds using the click-clack function and
provides a large sleeping area. The sofa has a large
container for bedding. The simplicity of execution and
modernity are emphasized by metal legs.

wymiary i dostępne modele sofy CAYO | dimensions and available models of CAYO sofa
xxx cm

xx cm

40 cm

xx cm

83 cm
produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
130x190 cm

xx cm

190 cm
82 cm

sofa | sofa

134 | 1 3 5

AMAZA

pow. spania
sleeping area
xxxxxx cm
waga | weight: 78 kg

waga | weight: 88 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie
tkanin. Zobacz na www.eltap.com | see
more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa AGA została wyposażona
w rozkładaną funkcję spania i
profilowane oparcia. Tkanina
siedziska dostępna w jednolitym
lub wzorzystym kolorze. Efekt
miękkości i sprężystości zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

ROSA

The AGA sofa is equipped with
a fold-out bed and profiled
backrests. Seat fabric is available
in uniform or patterned color. The
effect of softness and elasticity is
ensured by the use of high-quality
foam. The model is available in the
full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy AGA | dimensions and available models of AGA sofa

Kanapa ROSA została wyposażona w rozkładaną
funkcję spania i obszerny pojemnik na pościel. Efekt
miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.
The ROSA sofa has a fold-out bed and large container
for bedding. The effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality foam. The model
is available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy ROSA | dimensions and available models of ROSA sofa

28 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
150x180 cm

pow. spania
sleeping area
73x166 cm

60 cm

77 cm

44 cm

75 cm
73 cm

218 cm
80 cm

sofa | sofa

136 | 1 3 7

AGA

waga | weight: 33 kg

waga | weight: 78 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

ALESSIA

ROMA

The ALESSIA sofa has an
innovative fold-out bed, massive
cushions with a backrest function
and decorative cushions in
set. The effect of softness and
resilience is thanks to the use of
high-quality foam. The model
is available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern
book.

Kanapa ROMA o nowoczesnym wzornictwie została
wyposażona w rozkładaną funkcję spania, obszerny
pojemnik na pościel, profilowane podłokietniki i
profilowane oparcie. Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki wysokiej jakości. Model
dostępny w pełnej gamie tkanin ze wzornika Eltap. | The
ROMA sofa has a modern design, fold-out bed, a large
container for bedding, profiled armrests and profiled
backrest. The effect of softness and resilience is thanks
to the use of high-quality foam. The model is available
in the full range of fabrics from the Eltap pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy ALESSIA | dimensions and available models of ALESSIA sofa

wymiary i dostępne modele sofy ROMA | dimensions and available models of ROMA sofa

waga | weight: 80 kg

45 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
160x215 cm

85 cm

85 cm

43 cm

200 cm
100 cm

260 cm
98 cm

sofa | sofa

138 | 1 3 9

Kanapa ALESSIA o nowczesnym
wzornictwie została wyposażona
w innowacyjnie rozkładaną
funkcję
spania,
masywne
poduszki o funkcji oparcia,
dekoracyjne
poduszki
w
zestawie.
Efekt
miękkości
i
sprężystości
zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

sofa | sofa

pow. spania
sleeping area
140x200 cm
waga | weight: 93 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa ATILA o nowoczesnym
wzornictwie została wyposażona
w intuicyjnie rozkładaną funkcję
spania, obszerny pojemnik na
pościel, praktyczną boczną
kieszonkę oraz duże poduszki w
funkcji oparcia. Efekt miękkości
i
sprężystości
zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.

CALIA

Kanapa CALIA o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
obszerny pojemnik na pościel,
stylowe metalowe nogi oraz
duże poduszki w funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

The ATILA sofa has a modern
design, easily fold-out bed, large
container for bedding, practical
side pocket and large cushions
with a backrest function. The
effect of softness and resilience
is thanks to the use of highquality foam. The model is
available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern
book.

wymiary i dostępne modele sofy ATILA | dimensions and available models of ATILA sofa

The CALIA sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
large container for bedding,
stylish metal legs and large
cushions with a backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy CALIA | dimensions and available models of CALIA sofa

waga | weight: 93 kg

40 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
140x200 cm

83 cm

83 cm

45 cm

195 cm
86 cm

200 cm
92 cm

sofa | sofa

140 | 1 4 1

ATILA

pow. spania
sleeping area
140x195 cm
waga | weight: 93 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa EWA II o nowoczesnym
wzornictwie została wyposażona
w intuicyjnie rozkładaną funkcję
spania “klik klak”, obszerny
pojemnik na pościel, stylowe
pikowanie oraz poduszki w
komplcie.
Efekt
miękkości
i
sprężystości
zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model dostępny w pełnej

INVERSA

gamie tkanin ze wzornika Eltap.
The EWA II sofa has a modern
design, easily fold-out bed, large
container for bedding, stylish
quilting and cushions in set. The
effect of softness and resilience is
thanks to the use of high-quality
foam. The model is available in
the full range of fabrics from the
Eltap pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy EWA II | dimensions and available models of EWA II sofa

Kanapa
INVERSA
o
nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona
w
intuicyjnie
rozkładaną
funkcję spania, profilowane
podłokietniki i duże poduszki
w funkcji oparcia. Efekt
miękkości
i
sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie

tkanin ze wzornika Eltap.
The INVERSA sofa has a
modern design, easily foldout bed, profiled armrests and
large cushions with backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy INVERSA | dimensions and available models of INVERSA sofa

waga | weight: 61 kg

40 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
125x194 cm

89 cm

95 cm

45 cm

220 cm
83 cm

194 cm
92 cm

sofa | sofa

142 | 1 4 3

EWA II

pow. spania
sleeping area
140x183 cm
waga | weight: 74 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa LAURA o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
profilowane podłokietniki i
duże poduszki w funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

MILO

The LAURA sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
profiled armrests and large
cushions
with
backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy LAURA | dimensions and available models of LAURA sofa

Kanapa MILO o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
stylowe podłokietniki i duże
poduszki w funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

The MILO sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
stylish armrests and large
cushions
with
backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy MILO | dimensions and available models of MILO sofa

waga | weight: 93 kg

43 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
125x200 cm

90 cm

90 cm

43 cm

213 cm
95 cm

200 cm
97 cm

sofa | sofa
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LAURA

pow. spania
sleeping area
140x200 cm
waga | weight: 88 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

sofa | sofa

Kanapa NEVA o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
stylowe wysokie boki i duże
poduszki w komplecie. Efekt
miękkości
i
sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie
tkanin ze wzornika Eltap.

WAVE

The NEVA sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
stylish high sides and large
cushions in set. The effect
of softness and resilience is
thanks to the use of highquality foam. The model is
available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern
book.

wymiary i dostępne modele sofy NEVA | dimensions and available models of NEVA sofa

Kanapa WAVE o nowoczesnym wzornictwie została
wyposażona w intuicyjnie rozkładaną funkcję spania,
stylowe wysokie boki i duże poduszki o funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości zapewnia zastosowanie
pianki wysokiej jakości. Model dostępny w pełnej
gamie tkanin ze wzornika Eltap.
The WAVE sofa has a modern design, easily foldout bed, stylish high sides and large cushions with a
backrest function. The effect of softness and resilience
is thanks to the use of high-quality foam. The model
is available in the full range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy WAVE | dimensions and available models of WAVE sofa

waga | weight: 53 kg

42 cm

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area
110x210 cm

90 cm

65 cm

31 cm

160 cm
76 cm

132 cm
70 cm

sofa | sofa
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NEVA

pow. spania
sleeping area
125x200 cm
waga | weight: 82 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

AREA

Zestaw PORTO składa się z
sofy 3 i sofy 2. Efekt miękkości
i
sprężystości
zapewnia
zastosowanie pianki wysokiej
jakości. Model
dostępny
w pełnej gamie tkanin ze
wzornika Eltap.

The PORTO set consists of a
sofa 3 and sofa 2. The effect
of softness and resilience is
thanks to the use of highquality foam. The set is
available in the full range of
fabrics from the Eltap pattern
book.

wymiary i dostępne modele zestawu PORTO | dimensions and available models of PORTO set

Kanapa AREA o nowoczesnym
wzornictwie
została
wyposażona w intuicyjnie
rozkładaną funkcję spania,
obszerny pojemnik na pościel,
stylowe podłokietniki oraz duże
poduszki w funkcji oparcia.
Efekt miękkości i sprężystości
zapewnia zastosowanie pianki
wysokiej
jakości.
Model
dostępny w pełnej gamie tkanin
ze wzornika Eltap.

produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

pow. spania
sleeping area

waga | weight: 117 kg

92 cm

44 cm

200 cm
90 cm

90 cm

The AREA sofa has a modern
design, easily fold-out bed,
large container for bedding,
stylish armrests and large
cushions with a backrest
function. The effect of softness
and resilience is thanks to the
use of high-quality foam. The
model is available in the full
range of fabrics from the Eltap
pattern book.

wymiary i dostępne modele sofy AREA | dimensions and available models of AREA sofa

190 cm
98 cm

90 cm

210 cm

sofa | sofa
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zestaw | set

45 cm

PORTO

pow. spania
sleeping area
200x140 cm
waga | weight: 93 kg

www.eltap.com
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produkt dostępny w bogatej palecie tkanin. Zobacz na www.eltap.
com | see more colours at
www.eltap.com

STOLIKI | COFFEE TABLES

FRESCO

BETON | CONCRETE

B I A ŁY M AT | W H I T E M AT

SONOMA | SONOMA

90 cm
60 cm

42 cm

waga | weight: 14 kg
s t e l a ż - m e t a l c z a r n y m a l o w a n y p r o s z ko w o , b l a t p ł y t a - 3 d e ko r y d o w y b o r u
frame - black metal, top - 3 decors

BETON | CONCRETE

B I A ŁY M AT | W H I T E M AT

SONOMA | SONOMA

90 cm
60 cm

42 cm

waga | weight: 15 kg
s t e l a ż - m e t a l c z a r n y m a l o w a n y p r o s z ko w o , b l a t p ł y t a - 3 d e ko r y d o w y b o r u
frame - black metal, top - 3 decors

NEVIO

BETON | CONCRETE

69 cm

www.eltap.com
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39 cm

60 cm
waga | weight: 19 kg

s t e l a ż - m e t a l c z a r n y m a l o w a n y p r o s z ko w o , b l a t p ł y t a - 3 d e ko r y d o w y b o r u
frame - black metal, top - 3 decors

BE TON + ORZECH BURG UN DI A
CON CRE T E + BURG UN DY N UT

60 cm

34 cm

69 cm

ORZECH BURGUNDIA
BURGUND NUT

150 | 1 5 1

G AV I N O

POUFS

PUFY
Pufy
to
mebel
doskonały.
Może
być
siedziskiem, stolikiem, podnóżkiem a nawet
mobilną funkcją spania po dostawieniu do
narożnika jak w przypadku pufy TORRENS

P U FA R 1

P U FA R 2
152 | 1 5 3

P U FA A S G A R D

Poufs are a perfect piece of furniture. It can be a
seat, table, footrest and even a mobile bed, as in the
case of a TORRENS pouf.

35 cm

75 cm

35 cm

TORRENS

xx cm

55 cm

xx cm

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

xx cm
42 cm

45 cm

85 cm
42 cm

45 cm

45 cm

42 cm

42 cm

45 cm

P U FA R 4

P U FA R 3

www.eltap.com

45 cm
35 cm

77 cm

decorative cushions

PODUSZKI DEKORACYJNE

zestaw dwóch poduszek
w tkaninach Jungle 32/
Kronos 19 | a set of
two cushions in fabrics
Jungle 32/Kronos 19

45 cm

St04

zestaw dwóch poduszek
w tkaninach Zigzag 53/
Kronos 07 | a set of
two cushions in fabrics
Zigzag 53/ Kronos 07

zestaw dwóch poduszek
w tkaninach Botanical
80/ Kronos 09 | a set of
two cushions in fabrics
Botanical 80/ Kronos 09

zestaw czterech poduszek w tkaninach
Zigzag 53/ Kronos 07/ Paros 06 | a set of
four cushions in fabrics Zigzag 53/ Kronos
07/ Paros 06

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

zestaw czterech poduszek w tkaninach
Garden 39/ Kronos 19/ Paros 05 | a set of
four cushions in fabrics Garden 39/ Kronos
19/ Paros 05

St08

St10

45 cm

zestaw czterech poduszek w tkaninach
Vernal 61/Paros 05 | a set of four cushions
in fabrics Vernal 61/Paros 05

kolekcja mebli ELTAP 2020 | ELTAP 2020 furniture collection

45 cm

45 cm
45 cm

zestaw dwóch poduszek
w tkaninach Glamour
38/ Kronos 09 | a set of
two cushions in fabrics
Glamour 38/ Kronos 09

St07

45 cm

www.eltap.com

St05

154 | 1 5 5

St06

45 cm
45 cm

45 cm

45 cm

St02

45 cm

St01

Cushions are a great decorative element that
will easily give your interior a specific colour and
character. Just change the cushions, curtains and
accessories and you have a new interior design.

45 cm

Poduszki są świetnym elementem dekoracyjnym, który
w prosty sposób nada naszemu wnętrzu określony
kolor i charakter. Wystarczy zmienić poduszki,
zasłony i dodatki i mamy nowy wystrój wnętrza.

zestaw czterech poduszek w tkaninach
Botanical 80/ Kronos 09/ Paros 06 | a set
of four cushions in fabrics Botanical 80/
Kronos 09/ Paros 06

TK ANINY - JAK W YBRAĆ?
FABRIC S - HOW TO CHO OSE?
Szary, czarny, a może niebieski? Jak dopasować kolor i strukturę
kanapy do naszego wnętrza? Odpowiedź nie jest jednoznaczna,
gdyż wpływa na to wiele czynników. Przede wszystkim nie powinniśmy myśleć tylko o samym kolorze jaki przypadł nam do gustu, ale
również o tym czy będzie wpasowywać się w nasze otoczenie. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj tkaniny. Warto na to zwrócić uwagę,
np. jeśli mamy w domu zwierzęta.

Zobacz też nasz kolekcj tkanin PREMIUM o bogatym wachlarzu
kolorów ale też waściwości fizycznych. Przede wszystkim tkaniny
te są bardzo odporne na zabrudzenia i są łatwe w czyszczeniu,
co pozwoli się cieszyć nimi przez długi czas. Po drugie, tkaniny te
zapobiegają wbijaniu się sierści naszych czworonożnych przyjaciół,
we wnętrza, dzięki czemu szybko i łatwo je usunąć.
Gray, black or maybe blue? How to match the color and structure
of a sofa to our interior? The answer is not clear-cut, as it is influenced by many factors. First of all, you should not only think about
the colour you like, but also whether it fits into your surroundings.
The type of fabric is another factor. It is worth paying attention to
it, e.g. if you have pets at home.
The Eltap Upholstered Furniture Manufacturer offers a choice of
nearly 30 colours for each model, ranging from the purest white to
the darkest of glossy black, from delicate pastel purple to intense
red. Gray and beige shades are also very important. An important
aspect is the structure of the fabric. The Eltap company offers,
among others smooth, shaded monoliths, soft, plush velvet fabrics
and plaits with a solid weave.
See also our collection of PREMIUM fabrics with a wide range of
colours and physical characteristics. First of all, these fabrics are
very resistant to dirt and are easy to clean, which allows you to
enjoy them for a long time. Secondly, these fabrics prevent our
pet hair from getting stuck inside, making them quick and easy to
remove.

www.eltap.com
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Producent Mebli Tapicerowanych Eltap oferuje wybór dla każdego
modelu z blisko 30 kolorów, zaczynając od najczystszej bieli po
najciemniejszą z błyszczących czerni, od pastelowych delikatnych
fioletów po intensywne kolory czerwonego. Duże znaczenie maja
również odcienie szarości i beżu. Ważnym aspektem jest struktura
tkaniny. Firma Eltap proponuje m.in. gładkie, cieniowane monolity,
miękkie, pluszowe tkaniny Velvet oraz plecionki o solidnym splocie.

WAŻNE PARAMETRY | IMPORTANT PARAMETERS

Znajdź nas w internecie i mediach
społecznościowych | Find us on
the internet and social media

To co najwaniejsze staraliśmy się zawrzeć w krótkich, hasowych punktach przy

zdjęciach mebla. W ten sposób chcieliśmy ułatwić poszukiwanie informacji i porównywanie
produktów.

www.eltap.com

ruchome zagłówki | movable
headrests

przesuwne oparcia | sliding
backrests

What is most important we tried to include in short, hash points when taking

pictures of the furniture. In this way, we wanted to facilitate searching for information and
comparing products.

facebook.com/EltapMeble

wygodna funkcja spania po dostawieniu pufy o
pow. xxx x xxx cm | comfortable sleeping function xxx x xxx cm

instagram.com/eltap_meble

instagram.com/eltap_meble

JAK CZYTAĆ WYMIARY? | HOW TO READ DIMENSIONS

43 cm

98 cm

twitter.com

Wysokość mebli zawsze określana jest w dwóch różnych miejscach (patrz obok). Są

linkedin.com/organization-guest/company/eltap

to: wysokość siedziska (tutaj przy lewym boku), wysokość całkowita z oparciem, poduszkami
i zagłówkami
43 cm

90 cm

The height of the furniture is always determined in two different places (see

opposite). These are: seat height (here on the left side) and total height with backrest, cushions
and headrests (on the right).

Głębokość i szerokość mebli to dla użytkownika najważniejsze informacje. To te

The depth and width of the furniture is the most important information for

the user. These dimensions determine the occupied space and usability. In the catalog they are
shown in the diagrams (see opposite).

www.eltap.com

208 cm

wymiary określają zajmowaną przestrzeń oraz walory użytkowe. W katalogu pokazywane są
na schematach (patrz obok).

92 cm

265 cm

pow. spania
sleeping area
135x195 cm

98 cm
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pl.pinterest.com/eltap_/

Do zobaczenia
w dobrych salonach
meblowych!!

ELTAP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
Mroczeń 203
63-604 Baranów
tel. + 48 62 791 29 00
email: office@eltap.com

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Kolory na zdjęciach
mogą różnić się od rzeczywistych. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji o meblach. Meble sprzedawane są w paczkach do
samodzielnego montażu. Prezentowane w niniejszym katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie
chronione. Produkcja, oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody uprawnionego
podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach.
The manufacturer reserves the right to introduce changes in colour, design, dimensions and functions of the presented products. The colours in the pictures
may differ from the actual ones. The seller is obliged to provide accurate information about the furniture. System furniture is sold in self-assembly packages. The
information presented in this catalog does not constitute a commercial offer within the meaning of the Civil Code. Designs legally protected. The manufacture,
offering or sale of furniture which is identical or similar in appearance to the furniture presented in the catalog without the consent of the authorised person
is subject to civil and criminal liability as specified in the relevant regulations.

