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Az Admiral bútorcsalád
2008-ban elnyerte a

MAGYAR TERMÉK 
NAGYDÍJ

kitüntető címet

Az Admiral bútorcsalád elnyerte
A Magyar Minőség Háza 
Oklevelét és aranyérmét 

2008-ban

A Senator bútorcsalád a
MAGYAR TERMÉK 

NAGYDÍJ 2005
pályázat díjazottja

A Kanizsa Bútor jogelődje a Hohl Bútor egyéni cég 1977-ben saját tervezésű a 
Népi Iparművészeti Tanács által zsűrizett, faragott dísztárgyak gyártásával kezdte 
el működését, mint a Népművészek Szövetkezetének a tagja. Önálló vállalkozássá 
1985-ben alakult főként lakásbelsőket, üzletberendezéseket készített.

A 90-es években főként bútorlapból lakószoba, hálószoba és kisbútorok 
széria gyártásával foglalkozott. 2002-től az igényes exkluzív bútorok gyártására 
helyezte a hangsúlyt. A régi polgári otthonok hangulatát idéző, nagyrészt 
tömörfából igényesen kialakított bútoraink országszerte ismertek.

2004. fontos mérföldkő cégünk életében. Egyéni vállalkozásból társas 
vállalkozássá alakult, melyet három tulajdonos jegyez. Célunk a tradicionálisan 
híres kanizsai bútorok magas színvonalú gyártásának folytatása, hírnevének 
öregbítése. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy termékeink 2005-ben 
Magyar Termék Elismerő Oklevelet, 2008-ban Magyar Termék Nagydíjat, 
még ugyanebben az évben Magyar Minőség Háza aranyérmét nyerték el. A 
névválasztásnál két szempontot vettünk figyelembe:

- A bútorszakmában jól csengő név ne vesszen teljesen a feledés homályába, 
úgy érezzük termékeinkkel öregbítjük a régi Kanizsa Bútor jó hírnevét is.

- Nosztalgikus szempont, mivel alapítónk 1968-ban e gyárban kezdte 
meg tanulmányait. Dolgozott szinte az összes területen. Néhány évig intarzia 
berakásos díszdobozokat készített az akkori gyárvezetésnek reprezentációs 
célokra. 1977-ben felvételt nyert a Népművészek Szövetkezetébe és elhagyta a 
bútorgyárat.

A gyár 1995-ben megszűnt.
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Bella bútorcsalád

Bella klasszik dió színű szekrénysor szél./mag./mély.: 3500/2300/600 mmBella moderno csokibükk színű szekrénysor szél./mag./mély.: 3300/2300/510 mm

választható színek:
csokibükk, cseresznye, mahagóni, angolcseresznye, dió, fehér pácos
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választható színek:
csokibükk, cseresznye, mahagóni, angolcseresznye, dió

Zelma bútorcsalád

csokibükk színű szekrénysor szél./mag./mély.: 3530/2380/550 mm

csokibükk színű dohányzóasztal
szél./mag./mély.: 1100/500/600 mm

hálószoba: 33. oldal
étkező: 45. oldal

2.

1.
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1.

1. csokibükk színű nappali 
sarokszekrénysor 
szél./mag./mély.: 
2150 és 3840/2380/550 mm 

2. csokibükk színű nappali 
szekrénysor 
szél./mag./mély.: 
3090/2150/500 mm

komódok: 67. oldal

2. Emelt lábazatos variáció
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1. Zelma csokibükk színű 
nappalibútor szél./mag./mély.: 
4020/2380/550 mm
csokibükk színű dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1100/500/600 mm

2. Zelma II. dió színű nappalibútor 
szél./mag./mély.: 3500/2300/500 mm 
dió színű komód 
szél./mag./mély.: 

3. Zelma csokibükk színű komód 
szél./mag./mély.: 2400/850/500 mm

2.

1.

1.

4.5.

3.
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választható színek:
cseresznye, mahagóni, angolcseresznye, dió, fehér pácos

Filora bútorcsalád

önbehúzó és becsapódásgátló vasalattal 
ellátott fiókok

szintezhető lábak

hálószoba: 35. oldal

angolcseresznye színű szekrénysor szél./mag./mély.: 4000/2400/600 mm

étkező: 47. oldal

becsapódásgátlóval szerelt  ajtók

1.
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1. dió színű 
szekrénysor 
szél./mag./mély.: 
3170/2350/550 mm 

2. angolcseresznye 
színű dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 
1100/550/550 mm

Teli lábazatos variáció1.

2. komódok: 66. oldal
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Senator bútorcsalád

választható színek: (antikolással vagy anélkül)
cseresznye, mahagóni, angolcseresznye, dió

16

hálószoba: 37. oldal

íves alsóelem díszített ajtófrontok, antikolt felületkezelés

felnyíló ajtókgazdagon díszített párkány

eredetiséget igazoló tábla

A régi polgári otthonok hangulatát 
idéző, nagyrészt tömörfából igényesen 
kialakított bútorcsalád. Nappali, 
dolgozószoba, hálószoba, étkező  
kialakításához egyaránt ajánljuk.

étkező: 49. oldal
dolgozószoba: 57. oldal
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1. 2.

3.

5.

4.

18

6. 11.

7. 8.

10.

9.

Nagy elemválaszték
Egyedi megvalósítások

nappali szekrénysorok szél./mag./mély.:
1. antikolt cseresznye színű 3020/2450/630 mm
2. angolcseresznye színű 5540/2450/650 mm
3. antikolt cseresznye színű  1370 és 6450/2450/650 mm
4. cseresznye színű 4940 és 2310/2450/650 mm
5. antikolt cseresznye színű részlet
6. antikolt mahagóni színű  4540/2100/650 mm
7. antikolt cseresznye színű  3320/2450/630 mm
8. antikolt dió színű  3020/2450/630 mm
9. antikolt cseresznye színű 3360/2450/650 mm
10. antikolt mahagóni színű 3750/2450/650 mm
11. antikolt mahagóni színű 5300/2750/450 mm
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bárpult a nappaliban

2.

1.

1. antikolt cseresznye színű dohányzóasztal italkínálóval
szél./mag./mély.: 1100/550/600 mm
2. antikolt cseresznye színű bárpult
szél./mag./mély.: 1200/1100/1100 mm
antikolt cseresznye színű bárszekrény
szél./mag./mély.: 1800/900/250 mm

további dohányzóasztalok: 58. oldal
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választható színek:
cseresznye, mahagóni, angolcseresznye, dió

Admiral bútorcsalád

különleges megvilágítású CD tartó

eredetiséget igazoló tábla

teljes kihúzású DVD fiók

angolcseresznye színű nappali
szél./mag./mély.:
2750/2260/570 mm

hálószoba: 39. oldal
étkező: 53. oldal
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Admiral nappali
dió színű

2524



na
pp

al
i

na
pp

al
i

Admiral nappali

26 27

dió színű nappali
szél./mag./mély.:
5100 és 3850/2450/570 mm
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1. angolcseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 4200/2460/570 mm
2. mahagóni színű dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1300/450/700 mm
3. angolcseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 3050/2450/570 mm
4. cseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 3350 és 2700/2450/570 mm
5. angolcseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 3050/2450/570
6. cseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 2300 és 4200/2450/400 mm
7. dió színű könyvesfal 
szél./mag./mély.: 2310/2250/450 mm
8. cseresznye színű nappali 
szél./mag./mély.: 4750 és 1400/2450/570 mm

1.

2.

további dohányzóasztalok: 58. oldal

3. 4.

5.

7.

6.

8.
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dió színű nappali szekrénysor
szél./mag./mély.:
4000/2245/610 mm

1. cseresznye színű nappali szekrénysor 
szél./mag./mély.: 4700 és 1900/2245/610 mm
2. cseresznye színű könyvespolc 
szél./mag./mély.: 1100/2245/300 mm
3. mahagóni színű könyvszekrény 
szél./mag./mély.: 1850/2245/450 mm

1.

2. 3.

Privell bútorcsalád
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nappali: 7. oldal
étkező: 45. oldal

csokibükk színű hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 1920/2200/610 mm

csokibükk színű franciaágy 
matrac szél./hossz.: 1400 v. 1600 v. 
1800/2000 mm

csokibükk színű éjjeliszekrény 
szél./mag./mély.: 595/400/400 mm

Zelma bútorcsalád
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Filora bútorcsalád

mahagóni színű hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 
2750/2200/600 mm

mahagóni színű franciaágy 
matrac szél./hossz.: 
1400 v. 1600 v. 1800/2000 mm

mahagóni színű fésülködőasztal 
szél./mag./mély.: 
750/1450/460 mm

mahagóni színű két fiókos 
éjjeliszekrény 
szél./mag./mély.: 
460/580/430 mm

mahagóni színű egy fiókos ajtós 
éjjeliszekrény 
szél./mag./mély.: 
460/750/430 mm

mahagóni színű ülőke 
szél./mag./mély.: 
560/430/400 mm

éjszakai világítás

nappali: 13. oldal
étkező: 47. oldal
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1. angolcseresznye színű 
hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 
1400 és 3960/2450/590 mm
1. angolcseresznye színű 
franciaágy matrac szél./hossz.: 
1400 v. 1600 v. 1800/2000 mm
2. dió színű hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 
3960/2200/590 mm
3. mahagóni színű 
fésülködőasztal 
szél./mag./mély.: 
700/1600/500 mm

1.

2. 3.

Senator bútorcsalád

4. dió színű hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 2660/2200/590 mm
4. dió színű franciaágy 
matrac szél./hossz.: 
1400 v. 1600 v. 1800/2000 mm
4. dió színű éjjeliszekrény 
szél./mag./mély.: 520/610/410 mm
4. dió színű ágyneműtartó pad 
szél./mag./mély.: Franciaágyhoz 
igazítjuk.

4.

nappali: 17. oldal
tálaló: 49. oldal
dolgozószoba: 57. oldal
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1.

38

Admiral bútorcsalád

1. angolcseresznye színű hálószobaszekrény szél./mag./mély.: 
2550/2200/570 mm
angolcseresznye színű franciaágy matrac szél./hossz.: 
1400 v. 1600 v. 1800/2000 mm
angolcseresznye színű éjjeliszekrény szél./mag./mély.: 
500/460/400 mm

2. angolcseresznye színű hálószobaszekrény szél./mag./mély.: 
2900/2200/570 mm
3. angolcseresznye színű fésülködő komód szél./mag./mély.: 
1000/1000/550 mm
angolcseresznye színű fésülködő tükör szél./mag.: 
1000/950/80  mm

2. 3.

nappali: 23. oldal
étkező: 53. oldal
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1. mahagóni színű áthidalós hálószobabútor szél./mag./mély.: 1400 és 5600/2150/600 mm
2. fehér színű áthidalós hálószobabútor szél./mag./mély.: 2910/2150/450 mm
3. fehér színű hálószobabútor szél./mag./mély.: 1560/2150/600 mm
4. fehér színű hálószobabútor szél./mag./mély.: 3810/2150/600 mm

1.

2. 3. 4.

Gyöngyvirág bútorcsalád

cseresznye színű hálószobabútor szél./mag./mély.: 2910/2150/600 mm
cseresznye színű franciaágy szél./mag./mély.: 1400 v. 1600 v. 1800/450/2000 mm (matrac)
cseresznye színű komód szél./mag./mély.: 1000/980/500 mm
cseresznye színű éjjeliszekrény szél./mag./mély.: 640/560/410 mm
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Larnaka bútorcsalád

juhar színű hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 
2320/2200/530 mm 

juhar színű franciaágy 
matrac szél./hossz.: 
1400 v. 1600 v. 1800 /2000 mm 

juhar színű komód
szél./mag./mély.: 
1020/940/500 mm 

juhar színű fésülködő tükör 
szél./mag./mély.: 1020/1000/80 mm  

juhar színű éjjeliszekrény
szél./mag./mély.: 
500/560/400 mm

Pálma bútorcsalád

1. fehér színű áthidalós hálószobaszekrény 
szél./mag./mély.: 3550/2120/570 mm
fehér színű szekrény
szél./mag./mély.: 1900/2000/570 mm
fehér színű franciaágy
szél./mag./mély.: 1400 v. 1600 v. 1800 /2000 mm (matrac)
fehér színű komód
szél./mag./mély.: 900/800/500 mm
fehér színű éjjeliszekrény
szél./mag./mély.: 320/380/330 mm

2. fésülködőasztal (60-as)
szél./mag./mély.: 600/1400/450 mm
3. fésülködőasztal (100-as)
szél./mag./mély.: 1000/1700/450 mm

1.

2. 3.
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Zelma bútorcsalád

csokibükk színű tálalószekrény 
szél./mag./mély.: 1712/2115/500 mm

csokibükk színű étkezőasztal 
szél./mag./mély.: 1400/755/900 
(kinyitva 2200mm széles)

csokibükk színű szék, karfás szék 
szél./mag./mély.: 460/930/460 
(ülésmagasság: 450 mm)

nappali: 7. oldal
hálószoba: 33. oldal
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Filora bútorcsaládnappali: 13. oldal
hálószoba: 35. oldal

dió színű tálalószekrény 
szél./mag./mély.: 
1810/2150/550 mm 

dió színű étkezőasztal 
szél./mag./mély.: 
1400/750/900 
(kinyitva 2200mm széles) 

dió színű szék, karfás szék 
szél./mag./mély.: 460/1050/430 
(ülésmagasság: 450 mm)
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dió színű tálalószekrény szél./mag./mély.:
2360/2200/490 mm
dió színű étkezőasztal szél./mag./mély.:
1300/760/900 mm (kinyitva 1800 mm széles)
dió színű szék szél./mag./mély.:
440/1050/400 mm (ülésmagasság: 450 mm)
dió színű karfás szék szél./mag./mély.:
440/1050/400 mm (ülésmagasság: 450 mm)

Senator bútorcsaládnappali: 17. oldal
hálószoba: 37. oldal
dolgozószoba: 57. oldal
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1. 2. 3.

5.

4.

1. antikolt dió színű tálalószekrény szél./mag./mély.: 3140/2200/490 mm
2. antikolt dió színű sarok tálalószekrény szél./mag./mély.: 550/2200/550 mm
3. antikolt mahagóni színű kis tálalószekrény 
szél./mag./mély.: 1660/2050/490 mm
4. antikolt cseresznye színű kis tálalószekrény 
szél./mag./mély.: 1660/2050/490 mm
5. antikolt dió színű kis tálalószekrény szél./mag./mély.: 1660/2050/490 mm
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1. angolcseresznye színű tálalószekrény forgatható fiókrendszerrel szél./mag./mély.: 2320/2210/570 mm
2. angolcseresznye színű tálalószekrény forgatható fiókrendszer nélkül szél./mag./mély.: 2320/2210/570 mm

1.

2.

Admiral bútorcsalád

angolcseresznye színű étkezőasztal szél./mag./mély.: 1400/760/900 mm (kinyitva 2100 mm széles)
angolcseresznye színű szék szél./mag./mély.: 480/1100/430 mm (ülésmagasság: 450 mm)

nappali: 23. oldal
hálószoba: 39. oldal
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1.

1. angolcseresznye színű tálalószekrény  
szél./mag./mély.: 1900/2210/570 mm
2. mahagóni színű tálaló komód 
szél./mag./mély.: 1890/1350/520 mm
3. cseresznye színű tálaló komód 
szél./mag./mély.: 1890/1350/520 mm

2. 3.
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antikolt dió színű dolgozószoba szél./mag./mély.: 3750/2450/450 mm
antikolt dió színű íróasztal szél./mag./mély.: 1400/800/700 mm

Senator dolgozószoba

1.

2. 3. 1. antikolt dió színű dolgozószoba 
szél./mag./mély.: 
1380 és 3560 és 1380/2450/450 mm 

2. antikolt mahagóni színű dolgozószoba 
szél./mag./mély.: 2100/2450/450 mm 
antikolt mahagóni színű íróasztal 
szél./mag./mély.: 1400/800/700 mm 

3. antikolt cseresznye színű számítógépes sarok 
szél./mag./mély.: 1570 és 2020/2450/450 mm

nappali: 17. oldal
tálaló: 49. oldal

hálószoba: 37. oldal
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1.

3.

2.

4.

5.

1. dió színű Senator dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1100/500/600 mm
2. cseresznye színű Senator üveglapos dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1200/550/600 mm
3. mahagóni színű ovális Senator dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1400/550/700 mm
4. cseresznye színű Senator dohányzóasztal italkínálóval 
szél./mag./mély.: 1100/550/600 mm
5. angolcseresznye színű Filora dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1100/550/550 mm

Dohányzóasztal

6.

7. 8.

9. 10.

6. Fehér pácos színű Bella dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 840/580/600 mm
7. Dió színű Bella dohányzóasztal üveglapos 
szél./mag./mély.: 1100/580/600 mm
8. dió színű Admiral Lux dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1200/550/600 mm
9. csokibükk színű Zelma dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1100/500/600 mm
10. dió színű Admiral fiókos dohányzóasztal 
szél./mag./mély.: 1200/550/600 mm
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1. 2.

3. 4.

1. Senator karfás párnázott támlájú 
szék 
2. Senator párnázott támlájú szék
3. Senator karfás szék
4. Senator szék 
szél./mag./mély.: 440/1050/400 mm 
(ülésmagasság: 450 mm) 7. 8.

Szék

5. 6.

5. Admiral szék
6. Admiral párnázott támlájú szék I.
7. Admiral párnázott támlájú szék II. 
8. Admiral párnázott támlájú szék III. 
szél./mag./mély.: 480/1100/430 mm 
(ülésmagasság: 450 mm). 
 
Az Admiral székek rendelhetőek 
karfás kivitelben is.
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9. 10.

11. 12.

9. Filora karfás szék
10. Filora szék 
szél./mag./mély.: 460/1050/430 mm 
(ülésmagasság: 450 mm) 

11. Zelma karfás szék
12. Zelma szék 
szél./mag./mély.: 460/930/460 mm 
(ülésmagasság: 450 mm)

Előszobafal

1. csokibükk színű Zelma előszobafal 
szél./mag./mély.: 1520/2105/400mm

2. mahagóni színű Filora előszobafal 
szél./mag./mély.: 1850/2150/450 mm

3. Zsófi II. előszobafal 
szél./mag./mély.: 
1600/1920/360 mm

4. Zsófi előszobafal  
szél./mag./mély.: 
1500/1900/360 mm

3.

1.

2.

4.

6362



ki
sb

út
or

ki
sb

út
or

64

3. antikolt cseresznye színű Senator előszobafal 
szél./mag./mély.: 1260/2050/400 mm

1. mahagóni színű Senator előszobafal 
szél./mag./mély.: 3000/2200/590 mm

2. antikolt dió színű Senator előszobafal 
szél./mag./mély.: 1260/2050/400 mm

1.

2.

Komód

1. 2.

3. 4.

4. mahagóni színű Admiral komód szél./mag./mély.: 1650/1200/450 mm 
mahagóni színű Admiral könyvespolc szél./mag./mély.: 2000/800/400 mm 
mahagóni színű Admiral faliszekrény szél./mag./mély.: 1640/500/400 mm  
mahagóni színű Admiral szoborállvány szél./mag./mély.: 250/1000/250 mm

3. mahagóni színű Admiral komód 
szél./mag./mély.: 1890/1350/520 mm

1. angolcseresznye színű Admiral komód 
szél./mag./mély.: 1200/1100/400 mm

2. mahagóni színű Admiral polc szél./mag./mély.: 1400/900/400 mm 
mahagóni színű Admiral telefonállvány 
szél./mag./mély.: 500/900/400 mm

3.
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1. 2.

1. mahagóni színű Filora hétfiókos komód 
szél./mag./mély.: 1200/1100/450 mm 
mahagóni színű Filora szekrény 
szél./mag./mély.: 660/2000/450 mm

2. cseresznye színű Filora komód 
szél./mag./mély.: 850/1000/550 mm

3.

3. csokibükk színű Zelma magas komód 
szél./mag./mély.: 1200/1410/450 mm 

4. fehér pácos színű Bella komód és tükör 
komód: szél./mag./mély.: 1480/970/470 mm
tükör: szél./mag./mély.: 1150/950 mm 

5. mahagóni színű Bella virágtartó szekrény 
szél./mag./mély.: 1200/900/350 mm

4.

5.
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1. dió színű Admiral komód 
szél./mag./mély.: 2000/1100/450 mm

3. cseresznye színű Admiral komód 
szél./mag./mély.:1050/650/550 mm 
cseresznye színű Admiral CD tartó oszlop 
szél./mag./mély.: 290/1100/290 mm

2. angolcseresznye színű Admiral tükör 
szél./mag./mély.: 1000/950/80 mm 
angolcseresznye színű Admiral komód 
szél./mag./mély.: 1000/1000/550 mm

4. cseresznye színű Admiral komód szél./mag./mély.: 1200/800/400 mm

1. 2.

3.

4.

cseresznye színű 
Admiral tálalószekrény 
szél./mag./mély.: 
1890/1350/520 mm
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1. antikolt dió színű 
Senator tabernákulum 
szél./mag./mély.: 
900/1100/560 mm 

2. antikolt cseresznye 
színű Senator komód 
szél./mag./mély.: 
920/960/560 mm 

3. antikolt cseresznye 
színű TV állvány 
szél./mag./mély.: 
700/1010/700 mm 

4. antikolt cseresznye 
színű Senator komód 
szél./mag./mély.: 
1930/820/430 mm

1. 2.

3. 4.

5. antikolt dió színű Senator tükör 
szél./mag./mély.: 1200/750/100 mm 

6. antikolt dió színű Senator komód 
szél./mag./mély.: 
1300/800/400 mm 

7. cseresznye színű Senator hat 
fiókos komód szél./mag./mély.: 
420/1160/340 mm 

8. antikolt mahagóni színű 
Senator komód szél./mag./mély.: 
1200/1100/400 mm 

9. dió színű Senator könyves 
komód szél./mag./mély.: 
900/1200/400 mm

5.

6.

7.

8. 9.
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3. dió színű Senator könyes komód rejtett fiókkal 
szél./mag./mély.: 1300/800/400 mm

1. antikolt fehér pácos Filora komód szél./mag./mély.: 
1050/1070/520 mm

2. antikolt fehér pácos Filora TV-s komód  
szél./mag./mély.: 1240/680/420 mm

4. antikolt dió színű Senator tálaló komód szél./mag./mély.: 1860/800/490 mm

1. 2.

3. 4.

5. antikolt cseresznye színű Senator komód  szél./mag./mély.: 920/960/560 mm

7. antikolt angolcseresznye színű Senator állvány  
szél./mag./mély.: 500/900/450 mm 
8. antikolt angolcseresznye színű Senator komód   
szél./mag./mély.: 1150/900/450 mm

9. dió színű Senator könyves fal  
szél./mag./mély.: 1600/2250/400 mm

6. antikolt angolcseresznye 
színű Senator könyvespolc 
szél./mag./mély.: 
950/2450/300 mm

5. 6.

7.

8.

9.
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1. dió színű Senator beépített íróasztal (egyedi) 

2. mahagóni színű Filora íróasztal 
szél./mag./mély.: 1100/800/600 mm  

3. antikolt cseresznye színű Senator számítógépasztal 
szél./mag./mély.: 1400/780/700 mm 

4. antikolt dió színű Senator kis számítógépasztal 
szél./mag./mély.: 1100/780/600 mm 

5. antikolt cseresznye színű Senator íróasztal (egyedi) 
szél./mag./mély.: 1600/1100/800 mm 

6. antikolt mahagóni színű Senator íróasztal 
szél./mag./mély.: 1400/800/700 mm 

7. antikolt cseresznye színű Senator íróasztal 
szél./mag./mély.: 1400/800/700 mm

1.

2.

Íróasztal

3.

4.

5.

6.

7.
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Vitrin

1. antikolt dió színű Senator törtfrontos 
vitrin  szél./mag./mély.: 1120/2000/500 mm

5. dió színű Senator sarok vitrin  
szél./mag./mély.: 850 és 850/2050 mm

2. cseresznye színű Admiral vitrin  
szél./mag./mély.: 900/2050/470 mm

4. cseresznye színű Senator vitrin  
szél./mag./mély.: 1070/2000/400 mm

3. antikolt dió színű Senator könyves 
vitrin  szél./mag./mély.: 800/1850/400 mm

6. fehér pácos színű Bella vitrin  
szél./mag./mély.: 1120/2050/530 mm

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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A Kanizsa Bútor Kft. a piaci igényeknek és jogszabályoknak 
megfelelően termékeinek folyamatos fejlesztése során fenntartja 
a jogot arra, hogy az ajánlatában szereplő termékekben 
bármikor olyan konstrukciós változást eszközöljön, melynek 
következményeként a bútorok általános megjelenése nem változik 
meg. A katalógusban szereplő ajánlat nem tekinthető a Polgárjogi 
Törvénykönyvben foglaltak szerint értelmezett üzleti ajánlatnak. 
A katalógusban bemutatott színárnyalatok a nyomdatechnika 
korlátozottsága miatt a bútorok valóságos színéhez képest 
eltérést mutathatnak. A megadott bútorméretek kis mértékben 
változhatnak. Az összes itt megadott méret a bútorok befoglaló 
méreteit jelenti (figyelembe véve a külső kidolgozásokat).

Amennyiben Önt nem érdekli a katalógusunk ajánlata, úgy mégse 
dobja ki, hanem adja át inkább másnak, akit érdekelhet. Köszönjük.

Kanizsa Bútor Kft.
Cím: Nagykanizsa, Őrtorony u. 35-37.
telefon: (+36 93) 319 167
fax: (+36 93) 519 033

info@kanizsabutor.hu
www.kanizsabutor.hu


