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pokój dzienny - regał (2SEE), stolik i regały wiszące (DOORS) 



STR.18-19 SETI
 STR.185 SEVILLA II ORAZ STR.184-185 SEVILLA

STR.218-221 SICRET
STR.80-83 SORRENTO

STR.178-179 SPIDO
STR.256-259 STYLIUS
STR.140-143 SYRIUSZ

STR.132-135 TAURI 
STR.130-131 TIP

STR.124-129 TIP TOP
STR.197 TRISTAN

STR.180-181 TWIST
STR.283 WALERIA 

STR.198 WIKI
STR.84-89 VIS À VIS
STR.197 VERDENA

STR.144-147 XXI
 STR.199 ZOSIA

STR.162-163 2SEE

STR.189-193  BIURKA I STOŁY BIUROWE
STR.278-282  ŁÓŻKA I MATERACE

STR.294-315  MEBLE TAPICEROWANE
(PUFY, FOTELE, SOFY, NAROŻNIKI, ŁÓŻKA I TAPCZANY)

STR.72-75  STOLIKI
STR.228-233  STOŁY I KRZESŁA

STR.90-103  SZAFY I PRZEDPOKOJE
(SZAFY DWU-, TRZYDRZWIOWE, Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI)

STR.199 ADAŚ
STR.50-53 AFFI

STR.4-7 AREKA
STR.154-157 ATRISS
STR.44-49 AUGUST

STR.238-241 BAWARIA
STR.242-247 BIGGER

STR.208-213 BOLDEN
STR.148-149 BORYS

STR.186 CANDY
STR.172-175 CAPSLOCK

STR.260-265 CHARLOTTA
STR.116-119 CLIPPER 

STR.36-43 CREATIO 
STR.64-71 DOORS

STR.284 DREAM
STR.136-139 ELIPPE

STR.186 EMI
STR.284 FANTAZJA
STR.274-277 GENUA

STR.183 INDI_M ORAZ STR.182-183 INDI
STR.168-171 INDIANA

STR.188 JUNIOR
STR.100-103 (SZAFY) KAMIX

STR.187 KARI
STR.187 KARINA

STR.8-13 ORAZ STR.194 KASPIAN
STR.252-255 KENT

STR.204-207 KENTAKI

STR.285 KIM
STR.150-153 KLIO

STR.200-203 KOEN
STR.196 KONGA

STR.316-321 KUCHNIE
STR.104-111 LARGO

STR.112-115 LARGO CLASSIC
STR.164-167 LEMONADE 

STR.20-25 MAESTICA
STR.176-177 MAŁGOŚKA

STR.195 MARGIT
STR.60-63 MATEO

STR.30-35 MEZO
STR.266-269 N.YORK

STR.270-273 NATALIA
STR.158-159 ORAZ STR.160-161 OGRAL

STR.248-251 ONTARIO
STR.26-29 OPEN

STR.234-237 ORINOKO
STR.222-227 ORLAND

STR.214-217 PIREUS
STR.120-123 POP

STR.14-17 RAFLO
STR.196 REKTUS
STR.54-59 RESET 
STR.76-79 RINGO

STR.283 ROKSANA
STR.195 SATINO

STR.285 SEN
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naszą ambicją jest spro-
stać marzeniom o pięknych 
wnętrzach. nasi projektanci
stawiają sobie za cel, by
produkty
trafi ały do domów i mieszkań 
o przeróżnych powierzch-
niach i charakterach, do 

Każdego roku nasze meble otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, za wzornictwo i funkcjonalność:

2
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domów przedstawicieli róż-
nych środowisk i zawodów, 
do ludzi w każdym wieku. 
konsekwentna realizacja tych 
założeń sprawia, że pro-
dukujemy najchętniej ku-
powane meble w Polsce.
meble wszystkich pokoleń

 3

zbiorczy_001-079_2011.indd   3 8/8/11   10:05:46 AM



14

zbiorczy_001-079_2011.indd   4 8/8/11   10:05:47 AM



areka

3 4

2

witryna REG1W, regał REG/56, szafka rtv RTV2S/146

witryna REG1W, regał REG/56, szafka rtv RTV2S/146,
półka SFW/146, szafka KOM3D

front szafki KOM4D

półka (2szt) POL/100, szafka (2szt) KOM4D, szafka KOM1D1S L/P

1 3

2 4

Nowy system modułowy Areka tworzy 19 elementów w kolorze wenge/dąb wenge magia. Oryginalną stylistykę mebli podkreślają 
solidne, charakterystyczne profi lowane fronty - otwierane bezuchwytowo. Funkcjonalność zapewniają głębokie szufl ady i pojem-
ne szafki.

system
modułowy

wenge /
dąb wenge magia

 5

zbiorczy_001-079_2011.indd   5 8/8/11   10:05:48 AM



1

2

szafka RTV
RTV2S/146
wys./szer./gł.
37,5/146/55,5cm  

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
91,5/101/43cm  

szafka
KOM3D
wys./szer./gł.
91,5/146/43cm  

szafka wisząca
SFW/146
wys./szer./gł.
35/146/27cm  

lustro
LUS
wys./szer./gł.
78/101/3cm  

półka
POL/146
wys./szer./gł.
3,5/146/25cm  

półka
POL/100
wys./szer./gł.
3,5/101/25cm  

komoda
KOM1D1S L/P
wys./szer./gł.
91,5/56/43cm  

szafka
KOM4D*
wys./szer./gł.
109,5/101/43cm  

  * otwieranie metodą       
   „naciśnij i otwórz”

biurko
BIU/160
wys./szer./dł.
75/74,5/160cm  

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
109,5/56/43cm  

6
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3

arekasystem
modułowy

witryna
REG1W
wys./szer./gł.
199,5/56/43cm  

  * otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”   * otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”

regał
REG/56
wys./szer./gł.
199,5/56/41,5cm  

szafa
SZF2D*
wys./szer./gł.
199,5/101/56cm  

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
37,5/56/43cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
46,5-76,5/165/206,5cm  

szafka wysoka
REG1D
wys./szer./gł.
199,5/56/43cm  

szafa
SZF3D*
wys./szer./gł.
209,5/161/56cm  

szafka RTV RTV2S/146

łóżko LOZ/160, szafka wisząca SFW/146, szafka nocna KOM1S, lustro LUS,
komoda KOM4S, szafa SZF3D, krzesło AKRT (Reset)

krzesło AKRT (Reset), regał REG/56, szafka KOM4D, szafka KOM1D1S L/P,
witryna REG1W, biurko BIU/160

1

2

3

wenge /
dąb wenge magia

* opcja LED-y podświetlenie
   półek szklanych

 7
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1

2 3

biurko
BIU1D1S/120
wys./szer./dł.
77/65/120cm  

biurko
BIU2D2S/160
wys./szer./dł.
77/65/160cm    

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
116/49/2cm  

szafka na buty
SBUT/60
wys./szer./gł.
44,5/66/40,5cm  

wieszak
WIE/60

wys./szer./gł.
152/66/24cm  

szafka wysoka
z lustrem
SZF1D2SP
wys./szer./gł.
200,5/56/40,5cm   

szafka
KOM1D1SP
wys./szer./gł.
77/49/40,5cm  

8
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kaspian

4

5

system
modułowy

regał REG/90, kredens KOM2W5S, biurko BIU2D2S/160, krzesło AKRT 

regał (2szt) REG/90, kredens KOM2D4S, wieszak WIE/60, szafka na buty SBUT/60, 
lustro LUS/50, szafka KOM1D1SP 

kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S 

komoda KOM4S, witryna wisząca SFW1W/140, półka POL/100, szafka rtv RTV2S,
szafka KOM4D, sofa RE_SET 2,5 

kredens KOM2D4S, szafa SZF5D2S, szafka nocna (2szt) KOM1S, łóżko LOZ/160

str.10-11
komoda (2szt) KOM4S, kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S, stół STO/140 (Smile), 
krzesło (2szt) AKRT (Reset)

regał (2szt) REG/90, kredens KOM2D4S, wieszak WIE/60, szafka na buty SBUT/60, 
lustro LUS/50, szafka KOM1D1SP 

>>

>>

1 5

2

3

4

1

2

System modułowy Kaspian jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują niekonwencjonalnych pomysłów na swoje 
wnętrze. Swobodę aranżacji zapewnia 26 różnych elementów, których korpusy wybarwione są w kolorze wenge, natomiast fronty 
dostępne w 3 wersjach kolorystycznych: wenge, palio oraz szary wysoki połysk. 

 wenge wenge / 
szary 
wysoki 
połysk

wenge / 
palio

 9
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2

1

 11
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1

2

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
112,5/105/40,5cm  

lustro
LUS/100
wys./szer./gł. 77/105/2cm 

półka
POL/100
wys./szer./gł. 4/105/25cm  

półka
POL/140
wys./szer./gł. 4/143,5/25cm  

szafka wisząca
SFW140
wys./szer./gł. 40/143,5/30,5cm  

witryna wisząca
SW1W/140
wys./szer./gł. 40/143,5/30,5cm   

biurko
BIU1D1S/120
wys./szer./dł.
77/65/120cm  

biurko
BIU2D2S/160
wys./szer./dł.
77/65/160cm    

szafa
SZF5D2S
wys./szer./gł.
211/153,5/55,5cm  

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
33,5/51/40,5cm  

szafka wysoka
REG2D2S
wys./szer./gł.
200,5/90/40,5cm  

szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł.
200,5/90/55,5cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
35-60,5/166/206,5cm

witryna
REG2W2S
wys./szer./gł.
200,5/90/40,5cm

witryna
REG1W2SL
wys./szer./gł.
200,5/56/40,5cm   

* opcja LED-y podświetlenie
   półek szklanych

12
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kaspian
3

kredens KOM2D4S, szafa SZF5D2S, szafka nocna (2szt) 
KOM1S, łóżko LOZ/160

kredens KOM2D4S, witryna REG2W2S

witryna RE1W2SL

2

3

1

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
116/49/2cm  

szafka na buty
SBUT/60
wys./szer./gł.
44,5/66/40,5cm  

wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.
152/66/24cm  

szafka wysoka z lustrem
SZF1D2SP
wys./szer./gł.
200,5/56/40,5cm   

szafka
KOM1D1SP
wys./szer./gł.
77/49/40,5cm  

regał
REG/90
wys./szer./gł.
200,5/90/40,5cm  

szafka RTV
RTV2S
wys./szer./gł.
33,5/143,5/55,5cm  

kredens
KOM2W5S
wys./szer./gł.
112,5/143,5/40,5cm  

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
92/105/40,5cm  

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
92/143,5/40,5cm  

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
112,5/56/40,5cm  

system
modułowy

 13
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dąb wenge brąz / 
piaskowy wysoki 
połysk

rafl o

4

2

3

system
modułowy

szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, kredens KOM2D3S_7_15

szafka nocna KOM1S_3_6, łóżko LOZ_160, szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, 
kredens KOM2D3S_7_15

szafa SZF3D_21_17, lustro LUS_8_10, kredens KOM2D3S_7_15

szafka nocna KOM1S_3_6, łóżko LOZ_160

1 3

2 4

Inspirowany naturą, surowym drewnem i skromnością, system modułowy Rafl o nawiązuje do stylu ekologicznego. Frezowana 
specjalną techniką listwa o nieregularnej powierzchni odzwierciedla nieszablonowe podejście do designu. 19 elementów systemu 
dostępnych jest w niezwykle modnych kolorach ziemi – neutralny orzech salev, stonowany dąb wenge brąz i nietypowy piaskowy 
wysoki połysk.

dąb 
wenge 
brąz

orzech
salev

 15
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3

21

komoda
KOM4S_10_10
wys./szer./gł.
96,5/102/35,5cm  

szafka
SFK3D_7_15
wys./szer./gł.
73,5/152/35,5cm  

kredens
KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
74/152/35,5cm  

szafka wisząca
SFW1K_4_15
wys./szer./gł.
37/152/25,5cm  

półka
P_1_10
wys./szer./gł.
3/102/25cm  

półka
P_1_15
wys./szer./gł.
3/152/25cm  

lustro
LUS_8_10
wys./szer./gł.
82,5/102/3,5cm

szafka
SFK4D_10_11
wys./szer./gł.
96,5/107/35,5cm  

kredens
KOM2W4S_10_16
wys./szer./gł.
96,5/160/45,5cm  

szufl ada 

szafka wysoka  REG1D1S_19_6, 
szafka wisząca SFW1K_4_15, 
szafka rtv RTV2S_3_15, komoda 
KOM4S_10_6, szafka SFK3D_7_15, 
stolik okolicznościowy LAW_6_7

półka P_1_15, szafka rtv RTV2S_3_15, 
kredens KOM2W4S_10_16, szafka 
wisząca SFW1K_4_15, kredens 
KOM2D3S_7_15, szafka wysoka 
REG1D1S_19_6

szafka wysoka (2szt) REG1D1S_19_6, 
kredens KOM2W4S_10_16,
stół STO_8_18, krzesło (4szt)
RAFLO (AKRM)

1
2

3

4

16
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4

rafl o

szafka wysoka 
REG1D1S_19_6
wys./szer./gł.
192,5/59/35,5cm  

szafa
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł.
192/102/55,5cm  

szafka rtv
RTV2S_3_15
wys./szer./gł.
29/152/55,5cm  

stół
STO_8_18
wys./szer./dł.
76/80/180cm  

krzesło
RAFLO (AKRM)

wys./szer./gł.
93/44/49cm

  

stolik okolicznościowy
LAW_6_11
wys./szer./dł.
55/65/110cm

stolik okolicznościowy
LAW_6_7
wys./szer./dł.
55/65/70cm

komoda
KOM4S_10_6
wys./szer./gł.
96,5/59/35,5cm   

szafa
SZF3D_21_17
wys./szer./gł.
205/166/65,5cm  

szafka nocna
KOM1S_3_6
wys./szer./gł.
28,5/59/35,5cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
37-82,5/165/207cm

system
modułowy

dąb wenge brąz / 
piaskowy wysoki 
połysk

dąb 
wenge 
brąz

orzech
salev
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szafka wysoka
REG2D
wys./szer./gł.
205,5/80/33,5cm  

regał
REG/80
wys./szer./gł.
200,5/80/33,5cm  

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.
205,5/80/54,5cm  

witryna
REG1W
wys./szer./gł.
200,5/57,5/33,5cm  

szafka
REG1D/57
wys./szer./gł.
200,5/57,5/33,5cm  

szafka
REG1D
wys./szer./gł.
200,5/57,5/33,5cm  

biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł.
77,5/60/122,5cm  

biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł.
77,5/60/150cm  

szafka na buty
SFB2B
wys./szer./gł.
81,5/74/17,5cm  

szafka na buty
SFB3B
wys./szer./gł.
118/74/17,5cm  

szafka na buty
SFK1B
wys./szer./gł.
39/63,5/33,5cm  

wieszak
WIE/64

wys./szer./gł.
136/63,5/1,5cm  

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
68,5-35,5/95/207,5cm  

szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.
44,5/50/33,5cm  

szafa
SZF1D
wys./szer./gł.
205,5/57,5/54,5cm  

regał
REG/57
wys./szer./gł.
200,5/57,5/33,5cm  

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
108,5/57,5/33,5cm  

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.
48,5/60/120cm  

szafka rtv
RTV/120
wys./szer./gł.
36/122,5/46cm  

szafka rtv
RTV2S
wys./szer./gł.
31/122,5/46cm  

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
88,5/80/33,5cm  

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
88,5/122,5/33,5m  

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
88,5/80/33,5cm  

szafka
KOM4D 
wys./szer./gł.
108,5/107,5/33,5cm  

szafka wisząca
SFW
wys./szer./gł.
48/122,5/23cm  

półka
POL/123
wys./szer./gł.
4/122,5/23cm  

półka
POL/107
wys./szer./gł.
4/107,5/23cm  

półka
POL/80
wys./szer./gł.
4/80/23cm  

półka
SFW/123
wys./szer./gł.
20/122,5/23cm  

szafka wisząca
SFW1K
wys./szer./gł.
35/122,5/23cm  

szafka wisząca
SFW1D
wys./szer./gł.
115,5/36/23cm  

szafka 
KOM1D1S
wys./szer./gł.
75/46/33,5cm  

szafka 
KOM1D4S
wys./szer./gł.
88,5/80/33,5cm  

lustro
LUS/46
wys./szer./gł.
101/46/2cm  

lustro
LUS/80
wys./szer./gł.
73/80/2cm  

szafa
SZF3D
wys./szer./gł.
205,5/157/54,5cm  

szafka KOM4D, 
kredens KOM2D4S

18
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system
modułowy

2

1

buk tatra /
tajimi

buk tatra /
biały połysk

seti

szafka KOM2D, półka POL/80, komoda KOM4S szafka KOM2D, komoda KOM4S, szafka wisząca (2szt) SFW szafka KOM4D, biurko
BIU1D1S szafka wysoka REG2D, sofa CAPSLOCK 2R

1 2

Nowoczesną linię Seti tworzą lekkie, minimalistyczne bryły. Bogaty wachlarz 36 elementów stanowi idealną propozycją dla wielbicieli 
funkcjonalnego wzornictwa oraz pozwala na swobodną aranżację salonu, sypialni, pokoju młodzieżowego, gabinetu czy przedpokoju. 
Dwie wersje kolorystyczne: buk tatra, buk tatra/ tajimi oraz 2 elementy w kolorze buk tatra/ biały połysk.  

buk tatra

 19
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3

maestica

2

witryna (2szt) REG1W/20/6, stół STO/150, krzesło (4szt) MAESTICA

witryna (2szt) REG1W/20/6, stół STO/150, krzesło (4szt) MAESTICA, szafka wisząca  
SFW2D/6/12, szafka SFK2D/8/12

szafka rtv (2szt) RTV1S/5/12, szafa SZF2D/20/11, półka (2szt) SFW/3/12, szafka (2szt) 
SFK2D/8/12

1 3

2

Maestica  to system pełen wyrazistych lini i prostych fi gur, który stanowi propozycję dla indywidualisty. To połączenie współczesnych 
trendow, orientu i klasyki. 14 elementow w kolorze asia mix.

asia mix

system
modułowy

 21
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komoda (2szt) KOM3S/8/12, szafka wisząca (2szt) SFW2D/6/12, szafka rtv (2szt)
RTV1S/5/12, regał (2szt) REG/20/7

22
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1

2 3

biurko
BIU1D1S/8/12
wys./szer./dł.
76,5/65/125cm  

stół
STO/150
wys./szer./dł.
76,5/90/150-200cm  

krzesło
MAESTICA
wys./szer./dł.
92/45/50cm  

stolik okolicznościowy
LAW/5/12
wys./szer./gł.
53/58/125cm  

szafka rtv
RTV1S/5/12
wys./szer./gł.
53/125/58,5cm

półka
POL/12
wys./szer./gł.
4/125/25cm   

24
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4

maestica
5szafka RTV1S/5/12, regał (2szt) REG/20/7, półka (2szt) SFW/5/12, szafka (2szt) 

SFK2D/8/12

szafka rtv RTV1S/5/12, regał (2szt) REG/20/7, biurko BIU1D1S/8/12, szafka
KOM1D1S/10/6

komoda (2szt) KOM3S/8/12, szafka wisząca SFW2D/6/12, szafka rtv RTV1S/5/12

szafka rtv (2szt) RTV1S/5/12, witryna REG1W/20/6

szafka rtv RTV1S/5/12, witryna REG1W/20/6

2

3

4

5

1

szafka
SFK2D/8/12
wys./szer./gł.
80,5/125/40,5cm   

witryna
REG1W/20/6
wys./szer./gł.
203/61,5/40,5cm  

*oświetlenie LED w opcji 

szafa
SZF2D/20/11
wys./szer./gł.
203/114/58,5cm   

regał
REG/20/7
wys./szer./gł.
203/66,5/40,5cm   

komoda
KOM3S/8/12
wys./szer./gł.
80,5/125/40,5cm   

system
modułowy

szafka wisząca
SFW2D/6/12
wys./szer./gł.
64/125/30cm   

półka
SFW/3/12
wys./szer./gł.
38,5/125/30cm   

asia mix

szafka
KOM1D1S/10/6
wys./szer./gł.
100/61,5/40,5cm  

 25
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1

szafka rtv
RTV/120
wys./szer./gł.
32/118,5/46,5cm   

szafka rtv
RTV/95
wys./szer./gł.
42,5/95,5/46,5cm   

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
105,5/118,5/33,5cm   

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
87/80/33,5cm   

32
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open

4

szafka rtv (2szt) RTV/95, szafka wysoka REG1D, witryna REG1W1S, szafka wisząca 
SFW/120, kredens KOM2D4S, regał REG2D/80

uchwyt

półka POL/95, półka POL/80, komoda KOM5S, szafka rtv RTV/95, szafka KOM1D1S, 

1 biurko BIU/120, szafka KOM2D, komoda KOM4S, regał (2szt) REG/50, regał REG/80

biurko BIU/120, regał (2szt) REG/50, regał REG/80

kredens KOM2D4S, szafka na buty SFB3K, wieszak WIE/70, szafka na buty SFK1K

4
5
6

2

3

System Open składa się z 37 elementów w kolorze orzech virginia. Niezwykle prosta linia mebli oraz wybarwienie z wyraźną 
strukturą drewna to wyznaczniki tego systemu.

system
modułowy

orzech
virginia

5 6
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regał
REG/80
wys./szer./gł.
200/80/33,5cm   

szafka wysoka
REG1D
wys./szer./gł.
200/53,5/33,5cm   

szafa
SZF1D
wys./szer./gł.
200/53,5/54,5cm   

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
42,5/49,5/33,5cm   

szafka wysoka
REG2D
wys./szer./gł.
200/80/33.5cm

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.
200,5/80/54,5cm 

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
105,5/95,5/33,5cm   

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
87/118,5/33,5cm   

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
44,5-66,5/95/205cm   

regał
REG/50
wys./szer./gł.
200/53,5/33,5cm   

regał
RCD/2
wys./szer./gł.
105,5/19/17,5cm   

regał
REG2S/40
wys./szer./gł.
200/40/33,5cm   

regał
REG1D/50
wys./szer./gł.
200/53,5/33,5cm   

witryna
REG1W1S
wys./szer./gł.
200/53,5/33,5cm   

regał
REG2D/80
wys./szer./gł.
200/80/33,5cm     

1

28
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opensystem
modułowy

stolik okolicznościowy
LAW/115
wys./szer./dł.
48,5/60/115cm

stół
STO/140
wys./szer./dł.
76,5/90/140-180cm

szafka rtv
RTV/120
wys./szer./gł.
32/118,5/46,5cm   

szafka rtv
RTV/95
wys./szer./gł.
42,5/95,5/46,5cm   

szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł.
87/49,5/33,5cm   

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
87/80/33,5cm   

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
87/80/33,5cm   

półka
POL/80
wys./szer./gł.
3,5/80/23cm   

półka wisząca
SFW/80
wys./szer./gł.
16/80/24cm   

wisząca witryna
SFW/120
wys./szer./gł.
32/118,5/24cm   

półka
POL/95
wys./szer./gł.
3,5/95,5/23cm    

półka
POL/120
wys./szer./gł.
118,5/80/23cm    

półka wisząca
SFW/95
wys./szer./gł.
16/95,5/24cm   

szafka na buty
SFB3K
wys./szer./gł.
123,5/70/17,5cm   

szafka na buty
SFB2K
wys./szer./gł.
87/70/17,5cm   

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
105,5/53,5/33,5cm      

lustro
LUS/50

wys./szer./gł.
101/49,5/2,5cm   

biurko
BIU/120
wys./szer./dł.
77,5/60/120cm

biurko
BIU/150
wys./szer./dł.
77,5/70/150cm

szafka
SFK1K
wys./szer./gł.
50/70/33,5cm   

wieszak
WIE/70

wys./szer./gł.
136/70/2,5cm   

łóżko LOZ/90, półka wisząca SFW/80, półka wisząca SFW/95, szafka nocna KOM1S, 
komoda KOM5S, szafa SZF2D, szafka KOM4D

regał REG1D/50, szafka wisząca SFW/120, biurko BIU/150

1

2

2

orzech
virginia

szafka na buty
SFB2D
wys./szer./gł.
200/63,5/33,5cm   
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1

2 3

krzesło
MEZO
wys./szer./gł.       
92/45/50cm

stół
MEZO
wys./szer./dł.
76/85/150cm

szafka rtv
RTV2S_5_14
wys./szer./gł.
48/144/56cm

stolik okolicznościowy
LAWA MEZO
wys./szer./dł.
55/65/110cm

30
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mezo

5

4

system
modułowy

szafka nocna KOM1S_4_5, regał REG_19_6, szafka wysoka REG1D_19_6 L, regał 
REG_19_6, stolik okolicznościowy LAWA MEZO, półka wisząca (2szt) SFW_5_14, szafka 
rtv (2szt) RTV2S_5_14

uchwyty 

półka (2szt) P_1_14, szafka KOM1D1S_9_6 L/P, szafka rtv RTV2S_5_14,
komoda KOM5S_11_6

witryna REG1W1D_19_6 L/P, komoda KOM4S_9_10, szafka REG2D_9_10,
półka (2szt) P_1_10

szafka rtv RTV2S_5_14, półka wisząca SFW_5_14, stół MEZO, krzesło (2szt) MEZO, 
szafka REG2D_9_10, kredens KOM2D4S_9_14, witryna wisząca SFW1W_4_14, szafa 
SZF2D1S_19_10, półka wisząca SFW_5_14, sofa LENDI 3R

1 4

2
5

3

Prosta forma mebla. Masywna a zarazem subtelna rama korpusu. Delikatny rysunek mebla, matowe szyby w witrynach oraz zlicowany 
z frontem uchwyt w kolorze aluminium. 22 bryły w dwóch wybarwieniach: buk tatra i dąb wenge brąz tworzą system mezo.

buk
tatra

dąb 
wenge 
brąz
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szafka nocna
KOM1S_4_5
wys./szer./gł.
38/54,5/39cm

łóżko
LOZ_160
wys./szer./dł.
38-74/165/207,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

* np: L21/160 L ilość listew, 160 szerokość 
wkładu

szafa
SZF3D_21_16
wys./szer./gł.
209,5/163/62cm

szafa
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł.
195,5/101,5/56cm

1

2 3
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mezosystem
modułowy

szafka nocna (2szt) KOM1S_4_5, łóżko LOZ_160, krzesło MEZO, 
szafa SZF2D1S_19_10

łóżko LOZ_160, szafka nocna KOM1S_4_5, szafa (2szt)
SZF2D1S_19_10

szafka nocna (2szt) KOM1S_4_5, łóżko LOZ_160, szafa (2szt) 
SZF2D1S_19_10, szafka rtv RTV2S_5_14

stół MEZO, krzesło (3szt) MEZO, szafka REG2D_9_10, kredens 
KOM2D4S_9_14, witryna wisząca SFW1W_4_14

regał (3szt) REG_19_6, szafka (2szt) REG2D_9_10, półka (2szt) 
P_1_10, stolik okolicznościowy LAWA MEZO, kredens
KOM2D4S_9_14

regał REG_19_6, półka wisząca SFW_5_14, kredens
KOM2D4S_9_14, regał REG_19_6, szafa SZF2D1S_19_10,
stolik okolicznościowy LAWA MEZO, sofa CAPSLOCK 2R

1

2

3

4

5

6

6

4

5
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półka
P_1_14
wys./szer./gł.
3,5/144/25cm

półka
P_1_10
wys./szer./gł.
3,5/101,5/25cm

kredens
KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.
88/144/39cm

komoda
KOM4S_9_10
wys./szer./gł.
88/101,5/39cm

szafka
KOM1D1S_9_6 L/P
wys./szer./gł.
88/59,5/39cm

komoda
KOM5S_11_6
wys./szer./gł.
108,5/59,5/39cm

witryna wiszącawitryna wisząca
SFW1W_4_14
wys./szer./gł.
45/144/29,5cm

półka wiszącaółk i
SFW_5_14
wys./szer./gł.
48/144/29,5cm

szafka
REG2D_9_10
wys./szer./gł.
88/101,5/39cm

lustro
LUS_8_10
wys./szer./gł.
75/101,5/3,5cm

szafka rtv
RTV2S_5_14
wys./szer./gł.
48/144/56cm

stół
MEZO
wys./szer./dł.
76/85/150cm

biurko
BIU2D2S_8_15
wys./szer./dł.
78/69/150cm

stolik okolicznościowy
LAWA MEZO
wys./szer./dł.
55/65/110cm

krzesło
MEZO
wys./szer./gł.       
92/45/50cm

buk
tatra

stolik okolicznościowy LAWA MEZO, szafka rtv (2szt) RTV2S_5_14, półka wisząca (2szt) SFW_5_14

szafka nocna
KOM1S_4_5
wys./szer./gł.
38/54,5/39cm

łóżko
LOZ_160
wys./szer./dł.
38-74/165/207,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

* np: L21/160 L ilość listew, 160 szerokość 
wkładu

szafa
SZF3D_21_16
wys./szer./gł.
209,5/163/62cm

szafa
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł.
195,5/101,5/56cm

szafka wysoka
REG1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.
195,5/59,5/39cm

witryna
REG1W1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.
195,5/59,5/39cm

regał
REG_19_6
wys./szer./gł.
195,5/59,5/39cm
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mezo

2

system
modułowy

 35
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1

2

szafka REG/21/8 + zestaw półek (2kpl) PR/1/2 + front FD/668/680 + front 
FD/668/296

szafka REG/21/8 + zestaw półek (2kpl) PR/1/2 + front (2szt) FDA/332/488 + front (2szt) 
FDB/332/488

36
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creatio

3

4 5

system
modułowy

wenge /
biały połysk

wenge /
zebrawood
połysk

Pionowe asymetryczne fronty. Pojemność. Małe symetryczne fronty poziome. Lekkość. Wysoki połysk: biel, zebrawood. Nowocze-
sność. Mat wenge. Elegancja. Gra frontów i półek. Różnorodność. 27 elementów. Projektuj. Fantazjuj. Graj. Twórz. Wymyślaj. Zmieniaj. 
Baw się ... lub skorzystaj z naszych propozycji. 

szafka REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680 + front (4szt) 
FD/668/296, szafka REG/11/22 + zestaw półek (3kpl) PR/1/3, szafka REG/21/22 + 
zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (2szt) FD/668/680 + front (2szt) FD/668/296, fotel 
CREATIO

szafka rtv RTV/11/5, szafka REG/21/8 + szufl ady (2kpl) SZUF/220/978, szafka 
REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680+ front (4szt) 
FD/668/296

szafka REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (4szt) FD/668/680 + front (4szt) 
FD/668/296, szafka REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (5szt) FD/668/680 
+ front (5szt) FD/668/296, biurko BIU/160 

szafka REG/21/8 + szufl ady (2kpl) SZUF/220/978, krzesło creatio

stolik okolicznościowy LAW/110/S, witryna wisząca SFWW/21/4, witryna wisząca SFWW/11/4, 
szafka REG/21/8 + zestaw półek PR/1/3 + front FD/668/680 + front FD/668/296 + front 
FD/668/680 + front FD/668/296, szafka REG/11/8 + półka PR/1/3 + front FD/668/296
+ front FD/668/680

1 3

2
4
5

Diament Meblarstwa 2009 - nagroda - w kategorii zestaw mebli gabinetowych
Meble Plus - Produkt 2009 - wyróżnienie w kategorii salon oraz jadalnia

Dobry Wzór 2009 - nagroda za wzornictwo i funkcjonalność
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1

2

3
szafa (3szt) SZF/11/22, półka wisząca (4szt) POL/21/2, 
szafka rtv RTV/21/5, łóżko LOZ/160, szafka nocna (2szt) 
KOM/6/4

szafka REG/21/15 + zestaw półek (4kpl) PR/1/2 + front 
(6szt) FDB/332/488 + front (6szt) FDA/332/488, łóżko 
LOZ/90, półka wisząca POL/21/2, szafka nocna KOM/6/4, 
biurko BIU/110

szafka REG/21/8 + szufl ady (2kpl) SZUF/220/978, szafa 
SZF/22/25, krzesło CREATIO, półka wisząca POL/21/2, 
szafka nocna KOM 6/4, łóżko LOZ/160

2

3

1

Dwa kolory!
dwa kolory frontów: zebrawood połysk,
biały połysk
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creatio

4

6

7

5

stół
STO/140
wys./szer./dł.
77,5/90/140-180cm

krzesło
CREATIO
wys./szer./gł.
85/43/52cm

wenge /
biały połysk

wenge /
zebrawood
połysk

szafa SZF/22/25, pufa mała CREATIO

szafka REG/21/15 + zestaw półek (4kpl) PR/1/2 + front (2szt) FDA/332/488 + front 
(2szt) FDB/332/488, szafka REG/21/15 + zestaw półek (4kpl) PR/1/2 + front (4szt) 
FDA/332/488 + front (4szt) FDB/332/488, narożnik PINO 2F.RECBK

stolik okolicznościowy LAW/110/S

szafka REG/21/15 + zestaw półek  (4kpl) PR/1/3 + front (2szt) FWB/668/680 + front 
(2szt) FWB/668/296 + front FD/668/680 + front FD/668/296, stół STO/140, krzesło 
(2szt) CREATIO

5

6

7

4

system
modułowy
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propozycje 
podziału wnęki

korpusy szafek półka + podziały
zestaw: półka + podziały
do jednej wnęki
PR/1/2

OPCJE MONTAŻU PR 1/2:

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

fronty fronty

witryny

szufl ady
MIEJSCA

ZASTOSOWANIA:
MIEJSCA

ZASTOSOWANIA:

* dwie możliwości
   umiejscowienia uchwytu

* dwie możliwości
   umiejscowienia uchwytu

* dwie możliwości
   umiejscowienia uchwytu

* dwie możliwości
   umiejscowienia uchwytu

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

MIEJSCA
ZASTOSOWANIA:

front
FDB/332/488

front
FD/668/296

front
FWB/668/296

szufl ady 1kpl (3szt)
SZUF/220/978

front
FWA/668/296

front
FD/668/680

front
FWB/668/680

front
FWA/668/680

front
FDA/332/488

zestaw: półka + podziały
do jednej wnęki
PR/1/3

OPCJE MONTAŻU PR 1/3:

szafka 
REG/11/8
wys./szer./gł.
75,5/106,5/39,5cm

szafka 
REG/21/8
wys./szer./gł.
75,5/208,5/39,5cm

szafka 
REG/11/15
wys./szer./gł.
147/106,5/39,5cm

szafka 
REG/21/15
wys./szer./gł.
147/208,5/39,5cm

szafka 
REG/11/22
wys./szer./gł.
218/106,5/39,5cm

szafka 
REG/21/22
wys./szer./gł.
218/208,5/39,5cm
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creatio

3

4

1 2

5

szafka REG/11/22 + zestaw półek (2kpl) PR/1/2 + półka PR/1/3, szafka REG/11/22 
+ zestaw półek (2kpl) PR/1/3 + półka PR/1/2, szafka REG/21/8 + zestaw półek (2kpl) 
PR/1/2 + front (4szt) FDB/332/488 + front (4szt) FDA/332/488

szafka REG/21/8 + zestaw półek (2kpl) PR/1/2 + front (2szt) FD/668/296 + front (2szt) 
FD/668/680, szafka REG/11/22 + zestaw półek (3kpl) PR/1/3, szafka REG/11/22 + 
zestaw półek (3kpl) PR/1/3

witryna wisząca (2szt) SFWW/21/4, szafka REG/21/8 + szufl ady (2kpl) SZUF/220/978, 
szafka rtv RTV/21/5

2

3

1 szafka REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (6szt) FD/668/680, szafka
REG/21/22 + zestaw półek (6kpl) PR/1/3 + front (6szt) FD/668/680, front (3szt) 
FD/668/296, pufa CREATIO

półka wisząca (4szt) POL/21/6, szafka rtv (2szt) RTV/21/55

4

wenge /
biały połysk

wenge /
zebrawood
połysk

system
modułowy
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1 2

szafka rtv
RTV/11/5
wys./szer./gł.
49/106,5/56cm

szafka rtv
RTV/21/5
wys./szer./gł.
49/208,5/56cm

szafa
SZF/22/25
wys./szer./gł.
230/241/66cm

szafa
SZF/11/22 L/P
wys./szer./gł.
218/106,5/56cm

szafka nocna
KOM/6/4
wys./szer./gł.
40/53/39,5cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
40-60/102/208cm

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
40-60/172/208cm

stół
STO/140
wys./szer./dł.
77,5/90/140-180cm

krzesło
CREATIO
wys./szer./gł.
85/43/52cm

stolik okolicznościowy
LAW/110
wys./szer./dł.
42/60/106,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

materac
szer./dł.
90/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

fotel
CREATIO
wys./szer./gł.
88/96/95cm

pufa duża
CREATIO
wys./szer./gł.
42/134/80cm

pufa mała
CREATIO
wys./szer./gł.
42/74/80cm

kanapa
CREATIO
wys./szer./gł.
88/206/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 138x206

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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creatio

wenge /
biały połysk

wenge /
zebrawood
połysk

system
modułowy

półka wisząca
POL/21/2
wys./szer./gł.
20/208,5/25,5cm

szafka wisząca
SFWD/21/4
wys./szer./gł.
40,5/208,5/25,5cm

półka wisząca
POL/21/6
wys./szer./gł.
58/208,5/25,5cm

półka wisząca
POL/11/2
wys./szer./gł.
20/106,5/25,5cm

szafka wisząca
SFWD/11/4
wys./szer./gł.
40,5/106,5/25,5cm

półka wisząca
POL/11/6
wys./szer./gł.
58/106,5/25,5cm

witryna wisząca
SFWW/21/4
wys./szer./gł.
40,5/208,5/25,5cm

witryna wisząca
SFWW/11/4
wys./szer./gł.
40,5/106,5/25,5cm

szafka REG/21/15 + zestaw półek (4kpl) PR/1/2 + front (6szt) FDA/332/488 + front (6szt) 
FDB/332/488, szafka REG/21/15 + zestaw półek (4kpl) PR/1/2 + front (7szt) FDA/332/488 
+ front (7szt ) FDB/332/488, stolik okolicznościowy LAW/110/S

uchwyty

pufa mała CREATIO, kanapa CREATIO

2

3

3

1

biurko
BIU/110
wys./szer./dł.
78/78/106,5cm

biurko
BIU/160
wys./szer./dł.
78/78/160cm

 43
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august

2

3 4

witryna wisząca SFW1W, półka (2szt) P0L/148, stół AJPI, krzesło (3szt) HKRS

szafka rtv RTV2S, fotel BRUNO ES

regał (2szt) REG100, stolik okolicznościowy ŁAWA KWADRAT, szafa SZF2D2S, szafka rtv 
RTV2S, fotel VKRF

szafka (2szt) KOM4D, półka (2szt) P0L/100, stolik okolicznościowy ŁAWA KWADRAT 

1 3

2
4

Ciemne wybarwienie wenge uwydatnia majestatyczność formy. Masywny charakter przekłada się na pakowność mebli. Subtelną 
ozdobą jest linearny układ szczelin między frontami stanowiącymi uchwyt. 22 elementy w kolorze wenge, w tym 16 w wersji wenge/
palio.

system
modułowy

 
wenge

Diament Meblarstwa - wyróżnienie - w kategorii
meble mieszkaniowe

wenge /
palio

 45
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pufa RESET IV, witryna REG2W2D, półka POL/148, kredens 
KOM2D4S, witryna REG1W2SL, stolik okolicznościowy ŁAWA 
PROSTOKĄT,sofa CAPSLOCK 2R, szafka nocna KOM1S  47
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1

szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł.
199,5/100/58,5cm

szafka wysoka
REG4D
wys./szer./gł.
199,5/100/45,5cm

kredens
KOM2W5S
wys./szer./gł.
119,5/148,5/45,5cm

witryna wisząca
SFW1W
wys./szer./gł.
48/148,5/30,5cm

lustro
LUS/100
wys./szer./gł.
70/100/3,5cm

witryna
REG1W2SL
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm
*w opcji halogen 
montowany do 
półki stałej górnej

regał
REG100
wys./szer./gł.
199,5/100/45,5cm

witryna
REG2W2D
wys./szer./gł.
199,5/100/45,5cm

witryna
REG1W2SP
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm
*w opcji halogen 
montowany do 
półki stałej górnej

2

3

4

1 stolik okolicznościowy ŁAWA KWADRAT, szafa (2szt) SZF5D2S, łóżko 
LOZ/160, komoda (2szt) KOM3S

szafka rtv RTV2S, półka P0L/148, kredens KOM2D4S

witryna wisząca SFW1W, kredens KOM2W5S

regał (3szt) REG100, szafka wysoka REG4D, stół AJPI, krzesło (2szt) HKRS
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august

4

3

2

półka
P0L/148
wys./szer./gł.
4/148,5/25cm

szafa
SZF5D2S
wys./szer./gł.
208,5/161/58,5cm

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
99/148,5/45,5cm

komoda
KOM3S
wys./szer./gł.
78,5/100/45,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm
wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

* np: L21/160 L ilość listew, 160 szerokość 
wkładu

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
37,5/58/35,5cm

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
37,5-78,5/175,5/213cm

szafka rtv
RTV2S
wys./szer./gł.
37,5/148,5/54,5cm

wysoka szafka
REG1D2SL
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm

wysoka szafka
REG1D2SP
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
119,5/64/45,5cm

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
119,5/112,5/45,5cm

krzesło
HKRS
wys./szer./gł.       
92/45/50cm 

system
modułowy

półka
P0L/100
wys./szer./gł.
4/100/25cm

 
wenge

wenge /
palio

 49
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  wenge /
biały połysk

 wenge /
śliwa wallis

 wenge /
czerwony połysk

 wenge /
wanilia

 wenge 

Szafka KOM4D/100 dostępna jest w 5 wersjach kolorystycznych!

1

2 elementy dostępne w kolorze wenge
elementy dostępne w opcji wenge/wanilia
elementy dostępne w opcji wenge/śliwa walilis
elementy dostępne w opcji wenge/biały połysk
elementy dostępne w opcji wenge/czerwony połysk

50
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affi 

3

4 5

Konsekwentna prostota wzornictwa. Fronty w kolorze: wenge, śliwa wallis lub wanilia zamknięte są masywną ramą korpusu w kolorze 
wenge. Delikatne, poziome uchwyty oraz nóżki podkreślają nowoczesny charakter mebla. Jedna z brył występuje w dwóch dodatko-
wych wersjach kolorystycznych: wenge / biały połysk, wenge / czerwony połysk. 19 elementów.

 wenge wenge / 
wanilia

wenge / 
biały połysk

wenge / 
czerwony połysk

wenge / 
śliwa wallis

szafa SZF2D2S/98, półka (3szt) POL/140, szafka nocna (2szt) KOM2S/50, łóżko
LOZ/160, komoda KOM4S/90

szafka nocna KOM2S/50, szafka KOM4D/100 (wenge / czerwony połysk), regał REG/80, 
stolik okolicznościowy LAW/140

szafka (2szt) KOM2D/90, witryna (2szt) REG1W2S/58, regał (2szt) REG/80, półka 
POL/140, szafka rtv RTV2D1S/140, stolik okolicznościowy LAW/140, sofa MONACO 3

szafka rtv RTV2D1S/140 (wenge / śliwa wallis)

szafka (2szt) KOM2D/90, witryna (2szt) REG1W2S/58

1 4

2
5

3

Diament Meblarstwa 2009 - wyróżnienie - w kategorii zestaw mebli 
pokojowych przyznane przez meble.pl

system
modułowy

 51
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1

2

biurko
BIU/120
wys./szer./dł.
78/60/120cm

półka
POL/140
wys./szer./gł. 4/140/28cm

półka
POL/120
wys./szer./gł. 4/120/28cm

LAW/140
wys./szer./dł.
49/60/140cm

szafka rtvfk
RTV2D1S/140
wys./szer./gł.
48,5/140/60cm

szafka (2szt) KOM4D/100 (wenge/czerwony połysk) sofa BRENDA 2FBK, stolik
okolicznościowy LAW/140

szafka nocna KOM2S/50, sofa BRENDA 2FBK, regał (2szt) REG4S/58, regał (2szt) 
REG/80  

1

2

panel
PAN/140
wys./szer./gł. 78/140/28cm
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affi 

3 4 5

6

regał
REG4S/58
wys./szer./gł.
200/58/38cm

witryna
REG1W2S/58
wys./szer./gł.
200/58/38cm

szafa
SZF3D2S/150
wys./szer./gł.
212/150/56cm

szafa z lustrem
SZF4D/200
wys./szer./gł.
219,5/200/56cm

*w opcji szafa z 4 frontami
SZF4F/200
wys./szer./gł.
219,5/200/56cm

szafa
SZF2D2S/98
wys./szer./gł.
200/98/56cm

regał
REG/80
wys./szer./gł.
200/80/38cm

 wenge wenge / 
wanilia

wenge / 
śliwa wallis

wenge / 
biały połysk

wenge / 
czerwony połysk

system
modułowy

szafka nocna (2szt) KOM2S/50, łóżko LOZ/160, komoda 4S/90, półka (3szt) POL/120

szafa SZF3D2S/150, szafka nocna KOM2S/50, łóżko LOZ/160 

szafa SZF4D/200, szafka nocna KOM2S/50, łóżko LOZ/160 

stół STO/140, krzesło CREATIO, witryna (2szt) REG1W2S/58, półka POL/140, szafka 
KOM2D/90

3

4

5

6

kredens
KOM2D4S/140
wys./szer./gł.
87/140/38cm

komoda
KOM4S/90
wys./szer./gł.
87/90/38cm

szafka
KOM2D/90
wys./szer./gł.
87/90/38cm

szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gł.
48,5/50/38cmłóżko

LOZ/160
wys./szer./dł. 35,5-80,5/165/208cm

materac
szer./dł. 159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/160, L21/160,
L16/2x80

 53
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1

* *

2

wenge /
czerwony

wenge /
piaskowy

wenge /
szary

 wenge 

Cztery wersje kolorystyczne!

*szafka dostępna wyłącznie w wersji z lakierowanymi frontami

komoda
A4S 9/10
wys./szer./gł.
91,5/100/39,5cm

szafka rtv
A2DK 4/20
wys./szer./gł.
41,5/200/58,5cm

szafka
A3D 6/15
wys./szer./gł.
61,5/150/39,5cm

szafka
A4D 6/20
wys./szer./gł.
61,5/200/39,5cm

54

zbiorczy_001-079_2011.indd   54 8/8/11   1:12:51 PM



reset

3

4 5

system
modułowy

witryna na ścianę (3szt) AWGZ 4/15, półka (2szt) APZ 2/15, szafka rtv (2szt) A2S 4/15, 
półka na ścianę AOZ 4/15, fotel RESET I

półka na ścianę AOZ 2/10, szafka na ścianę ADGZ 4/10, szafka rtv A2DK 4/20, szafka 
A4D 11/10 

półka na ścianę AOZ 2/15, półka na ścianę AOZ 2/10, półka na ścianę AOZ 2/15, półka 
na ścianę AOZ 4/5, komoda A4S 9/5, szafka rtv A2DK 4/20, kredens A2D4S 9/15, pufa 
RESET III

szafka rtv A4S 4/15

stolik ALAW 3/10, szafka A3D 6/15, szafka A4D 11/10, szafka rtv ADK 4/15

1 4

2

3

5

System modułowy Reset to połączenie nowoczesnych rozwiązań eleganckich kolorów, dopracowanych kształtów i markowych ak-
cesoriów. Moduły o szerokościach 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm umożliwiają łatwe i ciekawe aranżacje wnętrza. 42 elementy
w kolorze wenge oraz 9 elementów w wersji z lakierowanymi frontami do wyboru.   

 wenge wenge / 
szary

wenge / 
piaskowy

wenge / 
czerwony

 55
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szafa 
ASU 20/10
wys./szer./gł.
200/100/58,5cm

3

1 2

łóżko
ALOZ 160
wys./szer./dł.
32-84,5/172,5/218,5cm

szafa 
ASU 22/25
wys./szer./gł.
230/241/66cm

*w opcji ASU 22/25-SZKŁO

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160

sofy i fotele z systemu RESET
znajdziesz na stronach 296-297

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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reset

6

5

4

stół
ASTO 8/18
wys./szer./dł.
76/80/140-180cm

krzesło
AKRM
wys./szer./gł.
93/44/49cm

krzesło
AKRT
wys./szer./gł.
93/43/49cm

system
modułowy

 wenge wenge / 
szary

wenge / 
piaskowy

wenge / 
czerwony

sofa RESET 2 

fotel RE_SET II, pufa RESET II

łóżko ALOZ/160, szafka rtv ADK 4/15, szafa (2szt) ASU 20/10

stół ASTO 8/18, krzesło (2szt) AKRT

krzesło AKRT

stół ASTO 8/18, krzesło (3szt) AKRT, półka na ścianę AOZ 4/10, szafka na ścianę ADGZ 
4/10, półka na ścianę AOZ 4/15, szafka na ścianę ADGZ 4/15, szafka ASU 20/10

1

2

3

4

5

6
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* *

1

regał
AO 20/5
wys./szer./gł.
200/51/31cm

szafa 
ASU 20/10
wys./szer./gł.
200/100/58,5cm

szafka wysoka
AD 20/5 L/P
wys./szer./gł.
200/50/39,5cm

szafa 
ASU 21/10
wys./szer./gł.
210/100/58,5cm

szafa z lustrem 
ASU2DL 21/15
wys./szer./gł.
210/150/58,5cm

witryna 
AW 20/5 L/P
wys./szer./gł.
200/50/39,5cm

szafka
ADK 4/7
wys./szer./gł.
41,5/70/39,5cm

szafka
A2S 4/5
wys./szer./gł.
41,5/50/39,5cm

wieszak
AH 20/7
wys./szer./gł.
200/70/26cm

kredens
A2D3S1B 11/15
wys./szer./gł.
111,5/150/39,5cm

szafka
A4D 11/10
wys./szer./gł.
111,5/100/39,5cm

szafka
A2D 9/10
wys./szer./gł.
91,5/100/39,5cm

kredens
A2D4S 9/15
wys./szer./gł.
91,5/150/39,5cm

szafka
A3D 6/15
wys./szer./gł.
61,5/150/39,5cm

szafka
A4D 6/20
wys./szer./gł.
61,5/200/39,5cm

komoda
A4S 9/10
wys./szer./gł.
91,5/100/39,5cm

komoda
A4S 9/5
wys./szer./gł.
91,5/50/39,5cm

komoda
A5S 11/5
wys./szer./gł.
111,5/50/39,5cm

półka na ścianę
AOZ 2/10 
wys./szer./gł.
17,5/100/24cm

półka na ścianę
AOZ 2/15 
wys./szer./gł.
17,5/150/24cm

półka na ścianę
AOZ 4/10 
wys./szer./gł.
35/100/24cm

półka na ścianę
AOZ 4/15 
wys./szer./gł.
35/150/24cm

szafka na ścianę 
ADGZ 4/15
wys./szer./gł.
35/150/29,5cm

szafka na ścianę
ADGZ 4/10 
wys./szer./gł.
35/100/29,5cm

witryna na 
ścianę
AWGZ 4/15 
wys./szer./gł.
35/150/30cm

witryna na ścianę
AWGZ 4/10 
wys./szer./gł.
35/100/30cm

szafka na ścianę
A2DZ 5/10 
wys./szer./gł.
50/100/29,5cm

regał 
ACDZ 8/2 

wys./szer./gł.
80/18/18cm

półka 
APZ 2/10
wys./szer./gł.
17,5/100/24cm

półka 
APZ 2/15
wys./szer./gł.
17,5/150/24cm

element dostępny z frontami lakierowanymi

szafka rtv
A2S 4/10
wys./szer./gł.
41,5/100/58,5cm

szafka rtv
A4S 4/15
wys./szer./gł.
41,5/150/58,5cm

szafka rtv
A2DK 4/20
wys./szer./gł.
41,5/200/58,5cm

szafka rtv
A2S 4/15
wys./szer./gł.
41,5/150/58,5cm

szafka rtv
ARTV1S 4/10
wys./szer./gł.
41,5/100/58,5cm

komoda mobilna
A3S 6/5
wys./szer./gł.
61,5/50/39cm

biurko
ABIU 8/11
wys./szer./dł.
78/65/110cm

stolik
ALAW 3/10
wys./szer./gł.
31/100/65cm

półka na ścianę
ACDZ 2/10 
wys./szer./gł.
17,5/100/18cm

 wenge wenge / 
szary

wenge / 
piaskowy

wenge / 
czerwony

kredens A2D3S1B 11/15, półka (2szt) AOZ 4/15

*szafka dostępna wyłącznie w wersji z lakierowanymi frontami

półka na ścianę (2szt) AOZ 4/15, witryna AW 20/5L, witryna na ścianę 
(2szt) AWGZ 4/10, półka na ścianę (2szt) AOZ 2/10, szafka (2szt)
A2D 9/10, witryna AW 20/5P; biurko ABIU 8/11, komoda mobilna 
A3S 6/5

lustro
AL 10/5
wys./szer./gł.
100/50/2cm
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resetsystem
modułowy

 59

zbiorczy_001-079_2011.indd   59 8/8/11   1:14:09 PM



160

zbiorczy_001-079_2011.indd   60 8/8/11   1:14:10 PM



mateo

2

3

orzech
virginia

system
modułowy

szafka wysoka REG1D1S_19_5, witryna REG1W1S_19_5, witryna wisząca 
SFW1W_3_15, kredens KOM2D3S_8_15, stół STO_8_18, krzesło (2szt) MATEO

stół STO_8_18, krzesło (3szt) MATEO, szafka wysoka REG1D1S_19_5, witryna 
REG1W1S_19_5, kredens KOM2D3S_8_15, witryna wisząca SFW1W_3_15

kredens KOM2D2S_8/15, witryna wisząca SFW1W_12_4, szafka wisząca SFW1D_12_4, 
szafka rtv RTV2S_3_15, szafka KOM1S_3_6 

1 3

2

Nowoczesne minimalistyczne wzornictwo, otwieranie bezuchwytowe, delikatne nóżki. W skład systemu Mateo wchodzi 18 elemen-
tów w wybarwienu orzech virginia.

Meble Plus - Produkt 2010 - wyróżnienie - w kategorii
mebel mieszkaniowy
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Meble Plus - Produkt 
2011 - wyróżnienie dla 
łóżka MATEO

1

3

szafka 
KOM1S_3_6
wys./szer./gł.
33/59,5/42cm

materac szer./dł.
160/199cm
wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, 
L21/160

łóżko
MATEO
wys./szer./dł.
30-101/182/219cm

* np: L21/160 L ilość listew, 
160 szerokość wkładu

2

4

komoda KOM4S_10_7, regał REG_19_6, szafka (2szt)KOM1S_3_6,
łóżko mateo, szafa (2szt) SZF2D_19_9

1
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mateo

5

kredens
KOM2D3S_8_15
wys./szer./gł.
78,5/150/42cm

szafka 
REG4D_10_9
wys./szer./gł.
101/94,5/42cm

komoda
KOM4S_10_7
wys./szer./gł.
101/70/42cm

witryna 
REG1W1S_19_5
wys./szer./gł.
192/49/42cm

szafa 
SZF2D_19_9
wys./szer./gł.
192/94,5/56cm

szafka wysoka
REG1D1S_19_5
wys./szer./gł.
192/49/42cm

regał
REG_19_6
wys./szer./gł.
192/59,5/42cm

szafka rtv
RTV2S_3_15
wys./szer./gł.
33/150/56cm

stół 
STO_8_18
wys./szer./dł. 
76/80/140-180cm

krzesło 
MATEO
wys./szer./gł. 
93/44/49cm

stolik okolicznościowy
LAW/5/7
wys./szer./dł.
50,4/70/70cm

szafka wisząca
SFW1D_12_4
wys./szer./gł.
120/40/29,5cm

półka
P_1_9
szer.94,5/gł.25/gr.3cm

witryna wisząca 
SFW1W_3_15
wys./szer./gł.
34,5/150/29,5cm

witryna wisząca
SFW1W_12_4
wys./szer./gł.
120/40/29,5cm

półka
P_1_15
szer.150/gł.25/gr.3cm

łóżko mateo, szafka KOM1S_3_6

szafka REG4D_10_9

szafka rtv RTV2S_3_15

szafka REG4D_10_9, fotel BRUNO ES

2

3

4
5

MATEO LUX 3DL.REC
wys./szer./gł.
90/ 257/150cm
pow. spania 130/200cm

narożnik
MATEO XXL LUX 3DLO
wys./szer./gł.
89/337/105cm

z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania
150/288cm

więcej mebli
tapicerowanych
proponowanych
do systemu MATEO
znajdziesz na stronach
300-301

system
modułowy

orzech
virginia

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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1

2 3

stolik okolicznościowy
HLAW 120/38
wys./szer./dł. 
38,5/65/120cm 

stolik okolicznościowy
HLAW 120/35
wys./szer./dł. 
35,5/65/120cm 

komoda
HKOM1S 3/12
wys./szer./gł.
24,5/113/57,5cm 

komoda
HKOM2S 5/12
wys./szer./gł. 
45/113/57,5cm 

komoda
HKOM2S 5/17
wys./szer./gł. 
45/167,5/57,5cm 
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doors

4

5 6

system
modułowy

regał wiszący HZO 4/12, półka HPOL 12, komoda HKOM2S 5/12, regał wiszący (2szt) 
HZO 4/17, witryna wisząca HZ1V 4/17, komoda HKOM2S 5/17, sofa DOORS 2, stolik 
okolicznościowy HLAW 120/38, komoda HKOM2S 5/17

ukryty uchwyt

regał wiszący (2szt) HZO 4/17, szafka stojąca (3szt) HD2FP 6/12+6 frontów
HFD 520/520, stolik okolicznościowy HLAW 120/35

szafka HREG4FS 22/12+2 fronty HFV 1616/520+2 fronty HFD 520/520, regał HREGO 
22/6, regał HREGO 22/12, szafka HREG2FS 22/6+front HFV 1616/520+front HFD 
520/520, stolik okolicznościowy HLAW 120/35, biurko HBIU 1D1S 

szafka wisząca (2szt) HZ2FP 6/12+4 fronty HFV 520/520, szafka wisząca (2szt)
HZ2FP 6/12+4 fronty HFD 520/520, komoda (3szt) HKOM1S 3/12

szafka wisząca (2szt) HZ4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520+4 fronty HFV 520/520

1 4

2 5

3 6

Nowoczesna, prosta forma. Ukryty uchwyt, modne kolory, wiele opcji zestawień. Możliwość wyboru frontów, pojemność, wielofunk-
cyjność. 38 elementów w kolorach: dąb milano, wenge.             

dąb
milano

wenge
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1 2

3

fotel 
DOORS
wys./szer./gł.
85/91/92cm

sofa z pojemnikiem
na pościel, z funkcją spania
DOORS 3R
wys./szer./gł.
85/228/92cm

sofa
(nierozkładana) 
DOORS 3
wys./szer./gł.
85/228/92cm

narożnik prawy z pojemnikiem
na pościel, z funkcją spania
*DOORS R II (fot)
wys./szer./gł.
85/230/230cm 

narożnik z pojemnikiem
na pościel, z funkcją spania
*DOORS R I
wys./szer./gł.
85/230/154cm 

powierzchnia spania 127x192cm
powierzchnia spania 
118x192cm

*modele do
 okazjonalnego                                 
 spania
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doors

6

system
modułowy

szafka wisząca (2szt) HZ4FP 12/12+8 frontów HFD 520/520, półka (5szt) HPOL 17, 
komoda (4szt) HKOM1S 3/12

regał wiszący (2szt) HZO 4/17, szafka stojąca (3szt) HD2FP 6/12+6 frontów HFD 
520/520, stolik okolicznościowy HLAW 120/35

półka (2szt) HPOL 12, komoda HKOM2S 5/12, szafka wiszaca (2szt) HZ4FP 12/12+4 
fronty HFV 520/520 +4 fronty HFD 520/520, komoda (2szt) HKOM1S 3/12, półka (2szt)
komoda HKOM2S 5/12, stolik okolicznościowy HLAW 120/35, sofa DOORS 2

moduł DOORS 2 lewy, moduł DOORS 2 prawy (całkowita szerokość: 274cm)

moduł DOORS 2 lewy, moduł DOORS łącznik, moduł DOORS 3 prawy
(całkowita szerokość: 224x298cm)

regał HREGO 22/6, regał HREGO 22/12, szafka HREG8FP 22/12+8 frontów
HFD 520/520, regał HREGO 22/12

1

2

3

4

5

6

4

5

moduł - łącznik 
DOORS
wys./szer./gł.
85/87/87cm 

moduł - lewy
DOORS 2
wys./szer./gł.
85/137/92cm 

moduł - lewy
DOORS 3
wys./szer./gł.
85/211/92cm 

pufa
DOORS I
wys./szer./gł.
37/58/58cm 

pufa
DOORS II
wys./szer./gł.
37/80/80cm 

pufa
DOORS III
wys./szer./gł.
37/90/60cm 

pufa
Pufa Długa
wys./szer./gł.
37/160/55cm 

dąb
milano

wenge

dostępny także moduł prawydostępny także moduł prawy
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1

2

regał
HREGO 22/12
wys./szer./gł.
222,5/113/37,5cm 

szafa
HSU3D 22/17
wys./szer./gł.
222,5/167,5/57,5cm

szafa
HSU2D 22/12
wys./szer./gł.
222,5/113/57,5cm

szafka nocna
HKOM2S 4/6
wys./szer./gł.
41/58/40,5cm

komoda
HKOM4S 9/12
wys./szer./gł.       
86,5/113/40,5cm 

komoda
HKOM4S 9/17
wys./szer./gł.
86,5/167,5/40,5cm 

łóżko 
HLOZ 140

wys./szer./dł.
36-73,5/148,5/205cm

łóżko 
HLOZ 160
wys./szer./dł.
36-73,5/168,5/205,5cm

lustro
HLUS 8/12
wys./szer./gł.
79/112,5/5,5cm

materac
szer./dł.

140/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/140, L21/140 

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80
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doors

3

4

5

komoda HKOM4S 9/12, szafa HSU3D 22/17, szafa HSU2D 22/12, łóżko HLOZ 160, 
komoda HKOM2S 5/12  

szafa HSU3D 22/17, krzesło AKRT, lustro HLUS 8/12, komoda HKOM4S 9/12, łóżko 
HLOZ 160, szafka nocna (2szt) HKOM2S 4/6

witryna wisząca (2szt) HZ1V 4/17, półka (2szt) HPOL 17, kredens (2szt) HKOM4S2FP 
9/17+4 fronty HFV 804/520

regał HREGO 22/12, regał HREGO 22/6, stolik okolicznościowy HLAW 120/35, półka 
HPOL 17, szafka stojąca HREG4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520, stolik okolicznościowy 
(2szt) HLAW 120/35, fotel (2szt) DOORS

komoda HKOM2S 5/17, szafka stojąca HREG4FP 12/12+4 fronty HFD 520/520, 
stół HSTO 140, krzesło (4szt) DOORS HKRS  

2

3

4

5

1

system
modułowy

regał
HREGO 22/6
wys./szer./gł.
222,5/58/37,5cm 

stół
HSTO 140
wys./szer./dł.       
77,5/90/140-180cm 

krzesło DOORS
HKRS
wys./szer./gł.       
92/45/50cm 

kontener
HKOM3S 7/5
wys./szer./gł.
66/46/46,5cm 

biurko
HBIU 160
wys./szer./dł.
75,5/70/160cm 

biurko
HBIU 120
wys./szer./dł.
75,5/70/120cm 

biurko
HBIU 1D1S
wys./szer./dł. 
75,5/70/120cm 

biurko
HBIU 2D2S
wys./szer./dł. 
75,5/70/160cm 

półka
HPOL 12
wys./szer./gł.       
3,2/112,5/24,5cm 

półka
HPOL 17
wys./szer./gł.       
3,2/167,5/24,5cm 

regał wiszący
HZO 4/12
wys./szer./gł.       
41/112,5/28cm 

regał wiszący
HZO 4/17
wys./szer./gł.       
41/167,5/28cm 

witryna wisząca
HZ1V 4/12
wys./szer./gł.       
41/112,5/31cm 

witryna wisząca
HZ1V 4/17
wys./szer./gł.       
41/167,5/31cm 

dąb
milano

wenge
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szafka stojąca
HD2FP 6/12
wys.58,5/szer.113/gł.54,5cm 

2szt. HFD 520/520 2szt. HFV 520/520

8szt. HFD 520/520 6szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520
6szt. HFD 520/520

szafka wisząca
HZ2FP 6/12
wys.58/szer.112,5/gł.28cm 

2szt. HFD 520/520 2szt. HFV 520/520

8szt. HFV 520/520 4szt. HFV 520/520
4szt. HFD 520/520

szafka
HREG4FS 22/12
HREG4FP 22/12
wys.222,5/szer.113/gł.37,5cm 

2szt. HFD 1616/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 1616/520
2szt. HFV 520/520

2szt. HFV 1616/520
2szt. HFD 520/520

1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520
1szt. HFD 520/520

szafka
HREG8FS 22/12
HREG8FP 22/12
wys.222,5/szer.113/gł.37,5cm 

front pełny
HFD 804/520
wys./szer./gł.
80,5/52/3,2cm 

front szklany
HFV 804/520
wys./szer./gł.
80,5/52/3,2cm 

kredens 
HKOM4S2FP 9/17
wys. 86,5/ szer.167,5/ gł.40,5cm 

szafka 
HREG2FS 22/6
HREG2FP 22/6
wys.222,5/szer.58/gł.37,5cm 

front pełny
HFD 1616/520
wys./szer./gł.
162/52/3,2cm 

front szklany
HFV 1616/520
wys./szer./gł.
162/52/3,2cm 

front pełny
HFD 520/520
wys./szer./gł.
52/52/3,2cm 

front szklany
HFV 520/520
wys./szer./gł.
52/52/3,2cm 

szafka stojąca
HREG4FP 12/12
wys.113/szer.113/gł.37,5cm  

4szt. HFD 520/520 4szt. HFV 520/520 2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFD 520/520

1szt. HFV 1616/520
1szt. HFV 520/520

1szt. HFV 1616/520
1szt. HFD 520/520

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFV 520/520

2szt. HFD 804/520 2szt. HFV 804/520

szafka wisząca
HZ4FP 12/12
wys.112,5/szer.112,5/gł.28cm 

4szt. HFD 520/520 4szt. HFV 520/520 2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

półka (3szt) HPOL 17, komoda 
(3szt) HKOM1S 3/12, szafka 
wisząca (2szt) HZ4FP 12/12

+8frontów HFD 520/520, stolik 
okolicznościowy HLAW 130/35

70

zbiorczy_001-079_2011.indd   70 8/8/11   1:14:58 PM



 71

zbiorczy_001-079_2011.indd   71 8/8/11   1:15:08 PM



»  wszystkie pokazane stoliki znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

VIS À VIS
stolik okolicznościowy
VLAW/4/6 
wys./szer./dł. 43,5/60/60cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS
stolik okolicznościowy 
VLAWS/4/6 
wys./szer./dł. 43,5/60/60cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS
stolik okolicznościowy
VLAW/4/12  
wys./szer./dł. 43,5/60/120cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS
stolik okolicznościowy 
VLAWS/4/12  
wys./szer./dł. 43,5/60/120cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

TIP TOP
stolik okolicznościowy
TLAW 55/100
wys./szer./dł. 53/55/100cm
kolory: klon nida, olcha miodowa

TIP TOP
stolik okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł. 52,5/55/80cm
kolory: klon nida, olcha miodowa

TIP TOP
stolik okolicznościowy
TLAW 60/120
wys./szer./dł. 52,5/60/120cm
kolory: klon nida, olcha miodowa

MAESTICA
stolik okolicznościowy
LAW_120
wys./szer./dł. 55/70/110cm 
kolor:  buk tatra

KLIO
stolik okolicznościowy
LAW_120
wys./szer./dł. 55/70/110cm 
kolor:  buk tatra

LEMONADE
stolik okolicznościowy
RTV/9/2
wys./szer./dł. 34,5/93/58cm
kolory: biały / żółty

CREATIO
stolik okolicznościowy
LAW/110
wys./szer./dł. 42/60/106,5cm
kolor: wenge

CREATIO
stolik okolicznościowy
LAW/110/S
wys./szer./dł. 42/70/106,5cm
kolor: wenge

AFFI
stolik okolicznościowy
LAW/140
wys./szer./dł. 49/60/140cm
kolor: wenge

RINGO
stolik okolicznościowy
LAW_100
wys./szer./dł. 54/60/100cm 
kolor: morioka 

SORRENTO
stolik okolicznościowy
LAW/5/12
wys./szer./dł. 50/70/120cm 
kolor:  dąb canterbury

LARGO
stolik okolicznościowy
PLAW
wys./szer./dł. 55/70/110cm
kolory: dąb wenge ciemny, śliwa wallis

INDIANA
stolik okolicznościowy
JLAW 120
wys./szer./dł. 55/60/120cm
kolory: sosna antyczna, dąb sutter

SORRENTO
stolik okolicznościowy
LAW/5/7
wys./szer./dł. 50/70/70cm 
kolor:  dąb canterbury
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porównaj stoliki okolicznościowe

OPEN
stolik okolicznościowy
LAW_115
wys./szer./dł. 48,5/60/115cm
kolor: orzech virginia

SETI
stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł. 48,5/60/120cm
kolor: buk tatra

MEZO
stolik okolicznościowy
LAWA MEZO
wys./szer./dł. 55/65/110cm
kolory:  buk tatra, dąb wenge brąz

MATEO
stolik okolicznościowy
LAW/5/7
wys./szer./dł. 50,4/70/70cm
kolor:orzech virginia

DOORS
stolik okolicznościowy
HLAW 120/38
wys./szer./dł.  38,5/65/120cm 
kolory: dąb milano, wenge

DOORS
stolik okolicznościowy
HLAW 120/35
wys./szer./dł. 35,5/65/120cm 
kolory: dąb milano, wenge

POP
stolik okolicznościowy
KLAW/110/S
wys./szer./dł. 53/60/110cm
kolory: buk, olcha miodowa

ELIPPE
stolik okolicznościowy - szafka rtv
ELLAW/4/9
wys./szer./dł. 40,5/54/90cm
kolor: klon strassburg

SYRIUSZ
stolik okolicznościowy
XLAW/5/12
wys./szer./dł. 46/58/120cm
kolor: klon strassburg

CAPSLOCK
stolik okolicznościowy
CLAW/5/9
wys./szer./dł. 45/54/90cm
kolory: szary / pomarańczowy, szary / 
gruszkowy

CLIPPER
stolik okolicznościowy
LAW/120-D
wys./szer./dł. 32/64/120cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno

CLIPPER
stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł. 57,5/65/100cm
kolor: orzech fi neline

RAFLO
stolik okolicznościowy
LAW_6_11
wys./szer./dł. 55/65/110cm 
kolory: dąb wenge brąz, orzech salev

RAFLO
stolik okolicznościowy
LAW_6_7
wys./szer./dł. 55/65/70cm
kolory: dab wenge brąz, orzech salev

RESET
stolik
ALAW 3/10
wys./szer./gł. 31/100/65cm
kolor: wenge

LARGO CLASSIC
stolik okolicznościowy
LAW
wys./szer./dł. 55/70/110cm
kolor: wiśnia włoska

 73

zbiorczy_001-079_2011.indd   73 8/8/11   1:15:19 PM



KENT
ławostół 
ELAST 130/170
wys./szer./dł. 60-76/67/134-174cm
kolory: jabłoń, kasztan

KENT
stolik okolicznościowy 
ELAW 130
wys./szer./dł. 51,5/65/130cm
kolory: jabłoń, kasztan

N.YORK
stolik okolicznościowy 
GLAW 125
wys./szer./dł. 56/65/125cm
kolor: jabłoń ciemna

STYLIUS
stolik okolicznościowy 
NLAW
wys./szer./dł. 50,5/60/120cm
kolor: czereśnia antyczna

NATALIA
stolik okolicznościowy
LAWA 120
wys./szer./dł.  55,5/65/120cm
kolor: wiśnia primavera

»  wszystkie pokazane stoliki znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

KOEN
stolik okolicznościowy
LAW/110
wys./szer./dł. 55/70/110cm 
kolor:  dąb canterbury

BOLDEN
stolik okolicznościowy
LAW
wys./szer./dł.  47/58/120cm
kolor: wiśnia primavera

KENTAKI
stolik okolicznościowy 
LAW/120
wys./szer./dł. 50,5/60/120cm
kolor: wiśnia primavera

ORLAND
stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł. 52,5/60/105cm
kolor: czereśnia orlando

ORINOKO
stolik okolicznościowy
OLAW 70
wys./szer./dł. 50/70/70cm
kolor: olcha niger

ORINOKO
stolik okolicznościowy
OLAW 3S
wys./szer./dł. 50/62/125cm
kolor: olcha niger

BAWARIA
stolik okolicznościowy
DLAW 120
wys./szer./dł. 54/68/120cm
kolor: orzech włoski

stolik okolicznościowy
O/68
wys./Ø  57,5/68cm
kolory: kasztan,
olcha miodowa

stolik okolicznościowy
OSZ/68
wys./Ø  57,5/68cm
kolory: kasztan,
olcha miodowa

  
stolik okolicznościowy
ŁAWA KWADRAT
wys./szer./dł. 48,5/68/68cm
kolory: wiśnia primavera, wenge

  
stolik okolicznościowy
ŁAWA KWADRAT 87
wys./szer./dł. 48,5/87/87cm
kolory: wenge, wiśnia primavera

 
stolik okolicznościowy
ŁAWA PROSTOKĄT
wys./szer./dł.
48,5/68/110cm
kolory: wiśnia primavera, wenge
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porównaj stoliki okolicznościowe

stolik okolicznościowy
KUBA
wys./szer./dł. 58/66/104-138cm
kolory: jabłoń ciemna,
olcha miodowa, kasztan

stolik okolicznościowy
ELIPSA
wys./szer./dł. 57,5/60/110cm
kolory: jabłoń ciemna, olcha miodowa, 
kasztan

stolik okolicznościowy
ELIPSA SZKŁO
wys./szer./dł. 57,5/60/110cm
kolory: jabłoń ciemna, olcha miodowa,
kasztan

ONTARIO
stolik okolicznościowy 
LAW
wys./szer./dł. 50,5/60/120cm
kolor: klon ontario

stolik okolicznościowy
LAW/110
wys./szer./dł. 55,5/60/110cm
kolor: czereśnia columbia

CHARLOTTA
stolik okolicznościowy
ŁAWA 120
wys./szer./dł. 56/70/120cm
kolor: orzech włoski

SICRET
stolik okolicznościowy
LAW/70
wys./szer./dł. 50/74,5/74,5cm
kolor: dąb belfort

stolik okolicznościowy
STADION 
wys./szer./dł. 57,5/66/92,5cm
kolory: olcha miodowa, jabłoń ciemna, 
kasztan

BIGGER
stolik okolicznościowy
LAW 130
wys./szer./dł.  52,5/60/130cm
kolor: calvados

GENUA
stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł. 55/70/120cm
kolor: dąb wenge

stolik okolicznościowy
RUMBI 64/64
wys./szer./dł. 46/64/64cm
kolor: wenge

stolik okolicznościowy
RUMBI 106/64
wys./szer./dł. 46/64/106cm
kolor: wenge

  
stolik okolicznościowy
PROSTOKĄT SZKŁO
wys./szer./dł. 41/68/110cm
kolor: wenge

  
stolik okolicznościowy
KWADRAT SZKŁO
wys./szer./dł. 41/68/68cm
kolor: wenge

stolik okolicznościowy
OSZ/58/68
wys./Ø  58/68cm
kolor: olcha miodowa

stolik okolicznościowy
O/58/68
wys./Ø  58/68cm
kolor: olcha miodowa
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szafka nocna 
KOM2S/5/4
wys./szer./gł. 
42,5/50/39cm

łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł.
35,5-66,5/165/204cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
35,5-66,5/95/204cm

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

materac
szer./dł.
90/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

szafa
SZF3D/15/21
wys./szer./gł. 
206,5/150/60cm

szafa
SZF2D2S/8/19
wys./szer./gł.
190,5/80/58cm

półka 
POL/5/2
wys./szer./gł. 
20/50/24cm   

szafka wisząca 
SFW1K/5/4
wys./szer./gł. 
36/50/32,5cm  

półka 
POL/7/2
wys./szer./gł. 
20/70/24cm  

szafka wisząca 
SFW1K/7/4
wys./szer./gł. 
36/70/32,5cm  

półka 
POL/10/2
wys./szer./gł. 
20/100/24cm  

szafka wisząca 
SFW1K/10/4
wys./szer./gł. 
36/100/32,5cm  
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ringo

morioka /
biały połysk

morioka 

system
modułowy

Ciemne wybarwienie morioka, charakteryzujące się silnym usłojeniem, kontrastuje z mocnym połyskiem srebra w dużych okrągłych 
uchwytach i stopkach. W drugiej wersji systemu kolory te spotykają się z połyskiem białych frontów. 26 elementów, 2 wersje kolorystycz-
ne: morioka, morioka/biały połysk.

komoda KOM6S/7/12, komoda KOM6S/5/12, szafka nocna (2szt) KOM2S/5/4,
łożko LOZ/160, szafa (2szt) SZF3D/15/21

komoda (3szt) KOM4S/7/8, szafka rtv (2szt) RTV1B/10/5

1

2

półka POL/5/2, szafka wisząca (2szt) SFW1K/10/4, szafka SFK1D/5/8 L, szafka rtv (2szt) 
RTV1B/10/5, stolik okolicznościowy LAW_100, sofa RINGO 2R

3

3

Dobry Wzór 2009 - nagroda za wzornictwo i funkcjonalność

 77
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2

1

sofa
RINGO 3R
wys./szer./gł. 
84/170/92cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
powierzchnia spania 145x198cm

sofa
RINGO 2R
wys./szer./gł. 
84/147/92cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
powierzchnia spania 122x198cm

fotel
RINGO 
wys./szer./gł. 
84/84/92cm

zestawy naklejek na meble młodzieżowe:
zobacz także str.28-29
pociąg mały:
D21-POCIAG_M-BK-1-INN01 D21-POCIAG_D-BK-1-INN01 

pociąg duży:
D21-KWIATKI-BK-1-INN01
kwiatki:

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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ringo

3

4

komoda
KOM6S/7/12
wys./szer./gł. 
120/70/39cm  

komoda
KOM6S/5/12
wys./szer./gł. 
120/50/39cm

szafka
SFK1D/5/12 L/P
wys./szer./gł. 
120/50/39cm  

komoda
KOM4S/7/8
wys./szer./gł. 
84/70/39cm   

komoda
KOM4S/5/8
wys./szer./gł. 
84/50/39cm 

szafka
SFK1D/5/8 L/P
wys./szer./gł. 
84/50/39cm  

szafka rtv
RTV1B/10/5
wys./szer./gł. 
48/100/58cm  

szafka rtv
RTV1S/10/5
wys./szer./gł. 
48/100/58cm   

system
modułowy

szafka nocna KOM2S/5/4 z naklejką „kwiatek”

półka POL/10/2, biurko BIU4S/120, szafa SZF2D2S/8/19, szafka nocna KOM2S/5/4, 
łóżko LOZ/90, szafka wisząca SFW1K/5/4, szafka SFK1D/5/12 P

biurko BIU4S/120, szafa SZF2D2S/8/19, szafka nocna KOM2S/5/4, łóżko LOZ/90, 
szafka SFK1D/5/12P

szafka nocna KOM2S/5/4, biurko BIU4S/120, komoda mobilna KTN2S/5/6, komoda 
(2szt) KOM4S/5/8

1

3

2

4

morioka /
biały połysk

morioka 

komoda mobilna 
KTN2S/5/6
wys./szer./gł.
56/50/47cm

biurko
BIU4S/120
wys./szer./dł.
75,5/70/120cm

regał
REG/7/19
wys./szer./gł. 
190,5/70/31cm

regał
REG/5/19
wys./szer./gł. 
190,5/50/31cm

witryna
REG1W/5/19 L/P
wys./szer./gł. 
190,5/50/39cm

szafka wysoka
REG1D/5/19 L/P
wys./szer./gł. 
190,5/50/39cm

stolik okolicznościowy
LAW_100
wys./szer./dł. 
54/60/100cm  
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sorrento

2

system
modułowy

dąb
canterbury

dąb
canterbury /
sambesi zebrano

System SORRENTO, charakteryzuje się grubą wklęsłą ramą oraz dużym kwadratowym uchwytem. Formę uchwytu podkreśla obrzeże o 
srebrnym połysku. 23 elementy w wersjach kolorystycznych dąb canterbury oraz dąb canterbury/sambesi zebrano.

szafka SFK2D/9/10, szafka rtv RTV4S/5/16, regał wiszący SFW/4/10, regał wiszący 
SFW/4/16

regał REG2S/20/6, regał wiszący SFW/4/10, szafka SFK4D/10/10, witryna narożna
REG1W1DN/20/6 P, stół STO/8/14, krzesło (4szt) SORRENTO

komoda KOM4S/9/16, witryna REG1W2S/20/6 L, szafka SFK4D/10/10, witryna
REG1W2S/20/6 P, stół biurowy BIU/8/14, komoda mobilna KOM3S/6/4, krzesło
SORRENTO

1 3

3

2

Druga wersja kolorystyczna
występuje w 4 elementach

cztery elementy występują w 2 
wersjach kolorystycznych: dąb 
canterbury oraz dąb canterbury / 
sambesi zebrano.
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witryna narożna
REG1W1DN/20/6 L/P
wys./szer./gł. 
198/62/36,5 - 51,5 cm 
oświetlenie w opcji

regał
REG2S/20/6
wys./szer./gł. 
198/62/41,5cm  

witryna
REG1W2S/20/6 L/P
wys./szer./gł. 
198/62/41,5cm 
oświetlenie w opcji

szafka wysoka
REG1D2S/20/6 L/P
wys./szer./gł. 
198/62/41,5cm

komoda
KOM4S/9/5
wys./szer./gł. 
90/55,5/41,5cm 

lustro
LUS/8/10
wys./szer./gł. 
82/100/9cm 

szafa
SZF2D2S/20/10
wys./szer./gł. 
198/100/63cm

szafka
SFK4D/10/10
wys./szer./gł. 
102/100/41,5cm 

szafka
SFK2D/9/10
wys./szer./gł. 
90/100/41,5cm 

regał wiszący
SFW/4/10
wys./szer./gł.  
42,5/100/33,5cm 

komoda mobilna
KOM3S/6/4
wys./szer./gł.
63/44/35,5cm 

stół biurowy
BIU/8/14
wys./szer./dł. 
76/70/140cm 

krzesło
SORRENTO
wys./szer./gł. 
95/45/51cm 

stolik okolicznościowy
LAW/5/12
wys./szer./dł. 
50/70/120cm 

stolik okolicznościowy
LAW/5/7
wys./szer./dł. 
50/70/70cm 

witryna (2szt) REG1W2S/20/6 L, szafka SFK4D/10/10, stół biurowy BIU/8/14, komoda 
mobilna KOM3S/6/4, komoda KOM4S/9/10

szafa SZF2D2S/20/10, szafka nocna KOM2S/4/5

szafka nocna (2szt) KOM2S/4/5, łóżko LOZ/160, szafa SZF2D2S/20/101 3

2

stół
STO/8/14
wys./szer./dł. 
76/90/140-180cm 
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sorrento

dodatkowo sofę i narożnik proponowane
do systemu SORRENTO
znajdziesz na stronie 299

elementy dostępne w dwóch wersjach 
kolorystycznych (pozostałe wyłącznie
w kolorze dąb canterbury)

2 3

kredens
KOM2D4S/9/16
wys./szer./gł. 
90/161/41,5cm 

regał wiszący
SFW/4/16
wys./szer./gł.  
42,5/161/33,5cm 

komoda
KOM4S/9/10 
wys./szer./gł. 
90/100/41,5cm 

sofa
SORRENTO LUX 3DL
wys./szer./gł.  
90/198/97cm 
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 154x198cm

szafka rtv
RTV4S/5/16
wys./szer./gł. 
51,5/161/60cm 

szafa
SZF3D2S/21/16 
wys./szer./gł. 
207/161/63cm

łóżko
LOZ/160 
wys./szer./dł. 
95/171/211cm 

szafka nocna
KOM2S/4/5 
wys./szer./gł.  
44,5/49/41,5cm 

materac
szer./dł. 
160/200cm 
wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

wezgłowie łóżka dostępne
jest również z obiciem 
materiałowym

system
modułowy

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

dąb
canterbury

dąb
canterbury /
sambesi zebrano
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3

1

2

stół biurowy
VBIU/7/12 
wys./szer./dł.
75,5/72/120cm

łącznik do stołów
VLACZ/1/7
wys./szer./gł.
4/72/72cm

stół biurowy
VBIU/7/16 
wys./szer./dł.
75,5/72/160cm

biurko
VBIU/7/10 
wys./szer./dł.
74/59/100cm

biurko
VBIU/7/14 
wys./szer./dł.
75,5/67/140cm

biurko
VBIU/7/10K
wys./szer./dł.
75,5/59/100cm

biurko
VBIU/7/12K
wys./szer./dł.
75,5/59/120cm
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vis à vis

5

4

6

system
modułowy

regał lewy VD/20/5L, regał VO/20/8, szafka bieliźniana VDK/20/8, szafka wysoka lewa 
VD/20/5L, szafka wysoka prawa VD/20/5P , szafka VD/8/8; stół biurowy VBIU/7/16, stolik 
mobilny VC/4/4, stół biurowy VBIU/7/12, komoda mobilna V3S/6/4, łącznik do stołów 
VLACZ/1/7, stół biurowy VBIU/7/16, stolik mobilny VC/6/5  
  
szafka lewa VD/8/5L, szafka VK2S/8/8, szafka prawa VD/8/5P, witryna prawa VW/20/5L,
witryna prawa VW/20/5P, szafka VD/8/8, regał VO/8/8, szafka VD/8/8, regał VO/8/5P, 
półka na ścianę VP/1/5, półka (3szt) VP/1/8, biurko VBIU/7/14, stolik okolicznościowy 
VLAWS/4/12   

biurko VBIU/7/10, szafa bieliźniana VSUK/20/8, półka na ścianę VOZ/4/8, szafka 
V2K2S/12/8, łóżko VLOZ/90

regał lewy VO/20/5L, witryna prawa VW/20/5P, szafka rtv VRTV/5/8, komoda lewa 
V3S/8/5L, komoda prawa V3S/8/5P, szafka wisząca na ścianę (2szt) VDZ/4/8, półka 
VP/1/8, stolik okolicznościowy VLAWS/4/6    

regał VO/12/8 półka VP/1/5, biurko VBIU/7/10, szafka bieliźniana VDK/20/8, półka 
VOZ/4/8,szafka V2K2S/12/8, łóżko VLOZ/90 

półka na ścianę (2szt) VP/1/8 szafka rtv VRTV/5/16P

1 3

2

4

5

6

 czereśnia czereśnia / 
wanilia

Asymetryczne elementy z trzema wysokościami podziałów pozwalające na obustronne zamykanie kompozycji układu. Bogaty wybór 
biurek. Prosta forma, detale w kolorze aluminium (nóżki, uchwyty, ramy witryn). 70 elementów w kolorze: czereśnia, w tym 38 ele-
mentów także w wersji kolorystycznej: czereśnia / wanilia. 

 85

zbiorczy_080-163.indd   85 8/8/11   1:06:20 PM



1

szafka nocna
lewa
V2S/4/5L 
wys./szer./gł.
40,5/44/36cm

szafka nocna
prawa
V2S/4/5P 
wys./szer./gł.
40,5/44/36cm

łóżko 
VLOZ/90 
wys./szer./dł.
35-60,5/97,5/206,5cm

łóżko 
VLOZ/140 
wys./szer./dł.
35-60,5/148/206,5cm

łóżko 
VLOZ/160 
wys./szer./dł.
35-60,5/166/206,5cm

materac
szer./dł.
89/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

materac
szer./dł.
140/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/140, L21/140, L16/2x70, 
L21/2x70

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

witryna lewa 
VW/20/5L
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

witryna prawa 
VW/20/5P
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

szafa
VSU2S/21/18 
wys./szer./gł.
210/182/62cm

szafa + szyba
VSU/22/25 
wys./szer./gł.
230/241/66cm
+VSU/22/25-SZKŁO

szafa
VSU/22/25
wys./szer./gł.
230/241/66cm
szyba w opcji VSU/22/25-SZKŁO

fronty szufl ad wewnątrz szafy występują
tylko w kolorze wanilii

•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania
pow. spania 145x190

•z pojemnikiem na pościel
 i funkcją spania
pow. spania 115x190 

•z pojemnikiem na pościel
  i funkcją spania
  pow. spania 97x190

•z funkcją spania
  pow. spania 60x190

fotel
VIS À VIS

wys./szer./gł.
75/90/86cm

pufa
z pojemnikiem

VIS À VIS 55x55
wys./szer./gł.
40/55/55cm

fotel rozkładany
VIS À VIS 1R
wys./szer./gł.
75/96/86cm

pufa (fot)
z pojemnikiem
VIS À VIS 50x70
wys./szer./gł.
40/70/50cm

sofa
VIS À VIS 2R
wys./szer./gł.
75/134/86cm

sofa
VIS À VIS 2,5R
wys./szer./gł.
75/152/86cm

sofa
VIS À VIS 3R
wys./szer./gł.
75/182/86cm

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

dodatkowe sofy i  narożniki
proponowane do systemu
VIS À VIS znajdziesz
na stronie 297
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vis à vis

2

3

stół
VSTO/7/8
wys./szer./dł.
74/85/85-170cm

stół
VSTOS/7/8
wys./szer./dł.
74/85/85-170cm

fotel
VKRF
wys./szer./gł.
85/58/61cm

krzesło
VKRM
wys./szer./gł.
96/46/57cm

krzesło
VKRT
wys./szer./gł.
89/46/55cm

stolik okolicznościowy 
VLAW/4/6 
wys./szer./dł. 
43,5/60/60cm

stolik okolicznościowy 
VLAWS/4/6 
wys./szer./dł.
43,5/60/60cm

stolik okolicznościowy 
VLAW/4/12 
wys./szer./dł.
43,5/60/120cm

stolik okolicznościowy 
VLAWS/4/12 
wys./szer./dł.
43,5/60/120cm

szafka rtv 
VRTV/5/8 
wys./szer./gł. 
48,5/80/55cm

szafka rtv
VRTV/5/16P 
wys./szer./gł.
48,5/160/55cm

szafka rtv 
VRTV/5/16L 
wys./szer./gł.
48,5/160/55cm

system
modułowy

szafka nocna lewa V2S/4/5L, łóżko VLOZ/160, szafka nocna 
prawa V2S/4/5P, szafa VSU/22/25 +VSU/22/25-SZKŁO, 
krzesło VKRM    

szafka VD/8/8, półka (2szt) VP/1/8, szafka rtv (2szt) VRTV/5/8

regał (2szt) VO2/8/8, szafa VSU2S/21/18, stół VSTOS/7/8, 
krzesło (2szt) VKRM

1

2

3

 czereśnia czereśnia / 
wanilia

elementy dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
(pozostałe wyłącznie w kolorze czereśni)

 87
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1

2

regał 
VO2/8/8 
wys./szer./gł.
85,5/80/36cm

regał 
VO/8/8
wys./szer./gł.
85,5/80/36cm

regał prawy 
VO/8/5P
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

regał lewy 
VO/8/5L 
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

komoda prawa 
V3S/8/5P 
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

komoda lewa 
V3S/8/5L 
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

szafka prawa 
VD/8/5P 
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

szafka lewa 
VD/8/5L 
wys./szer./gł.
85,5/50/36cm

szafka 
VD/8/8 
wys./szer./gł.
85,5/80/36cm

szafka
VK2S/8/8 
wys./szer./gł.
85,5/80/36cm

szafka 
V2K2S/12/8 
wys./szer./gł.
122/80/36cm

barek 
VDK/12/8 
wys./szer./gł.
122/80/36cm

szafka lewa 
VD/12/5L 
wys./szer./gł.
122/50/36cm

szafka prawa
VD/12/5P 
wys./szer./gł.
122/50/36cm

komoda lewa 
V4S/12/5L 
wys./szer./gł.
122/50/36cm

komoda prawa 
V4S/12/5P 
wys./szer./gł.
122/50/36cm

regał lewy 
VO/12/5L
wys./szer./gł.
122/50/36cm

regał prawy 
VO/12/5P
wys./szer./gł.
122/50/36cm

regał
VO/12/8
wys./szer./gł.
122/80/36cm

regał 
VO/16/8
wys./szer./gł.
161/80/36cm

szafa 
VSUK/20/8 
wys./szer./gł. 
199,5/80/62cm

szafka bieliźniana 
VDK/20/8 
wys./szer./gł.
199,5/80/36cm

szafka
wysoka lewa 
VD/20/5L 
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

szafka
wysoka prawa 
VD/20/5P 
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

regał lewy 
VO/20/5L
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

regał prawy 
VO/20/5P
wys./szer./gł.
199,5/50/36cm

regał
VO/20/8
wys./szer./gł.
199,5/80/36cm

półka
na ścianę
VP/1/8
szer/gł.
80/25,5cm

półka
na ścianę
VP/1/5
szer/gł.
50/25,5cm

witryna wisząca
na ścianę
VWZ/4/8
wys./szer./gł.
42,5/80/26cm 

szafka wisząca
na ścianę
VDZ/4/8 
wys./szer./gł.
42,5/80/26cm

półka
na ścianę
VOZ/4/8
wys./szer./gł.
42,5/80/25,5cm

półka
na ścianę
VOZ/4/5
wys./szer./gł.
42,5/50/25,5cm

lustro
VL/8/8
wys.80/szer.80cm

szafka
wysoka z lustrem
VSUL/20/5
wys./szer./gł.
199,5/54/36cm

wieszak
VKP/20/5 
wys./szer./gł.
199,5/54/37cm

szafka
VK/5/8 
wys./szer./gł.
48,5/80/36cm

wieszak
VH/1/8
wys./szer.
12/80cm

 czereśnia czereśnia / 
wanilia

 stolik mobilny
 VC/4/4 
wys./szer./gł.
48/50/40cm

stolik mobilny
VC/6/5 
wys./szer./gł.
63,5/50/50cm

komoda mobilna
V3S/6/4 
wys./szer./gł.
58/37/38,5cm

elementy dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
(pozostałe wyłącznie w kolorze czereśni) uchwyt

witryna lewa VW/20/5L, regał prawy VO/20/5P

1
2
3
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system
modułowy vis à vis

3  89
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MEZO
szafa
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł. 195,5/101,5/56cm
kolory:  buk tatra, dąb wenge brąz

szafa
SZF3D_21_16
wys./szer./gł. 209,5/163/62cm
kolory:  buk tatra, dąb wenge brąz

CREATIO
szafa
SZF/11/22 L/P
wys./szer./gł. 218/106,5/56cm
kolory: wenge / biały połysk, wenge / 
pomarańcz połysk, wenge / zebrawood
połysk

CREATIO
szafa
SZF/22/25
wys./szer./gł. 230/241/66cm
kolory: wenge / biały połysk, wenge / zebrawood połysk

AFFI
szafa
SZF3D2S/150
wys./szer./gł. 212/150/56cm
kolory: wenge, wenge / wanilia,
wenge / śliwa wallis

AFFI
szafa z lustrem
SZF4D/200
wys./szer./gł. 219,5/200/56cm
kolory:  wenge, wenge / wanilia,
wenge / śliwa wallis

*w opcji szafa z 4 frontami
SZF4F/200

AFFI
szafa
SZF2D2S/98
wys./szer./gł. 200/98/56cm
kolory:  wenge, wenge / wanilia, 
wenge / śliwa wallis

RESET
szafa z lustrem 
ASU2DL 21/15
wys./szer./gł. 210/150/58,5cm
kolor:  wenge

TAURI
szafa 
SZF2D_19_8
wys./szer./gł. 194,5/80/59,5cm
kolory:olcha miodowa, dąb wenge

SORRENTO
szafa
SZF2D2S/20/10
wys./szer./gł. 198/100/63cm
kolor:  dąb canterbury

SORRENTO
szafa
SZF3D2S/21/16 
wys./szer./gł. 207/161/63cm
kolor:  dąb canterbury

RINGO
szafa
SZF2D2S/8/19
wys./szer./gł. 190,5/80/58cm
kolory: morioka, morioka /
biały połysk

RINGO
szafa
SZF3D/15/21
wys./szer./gł. 206,5/150/60cm
kolory: morioka / biały połysk

»  wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

LEMONADE
szafa
SZF2D4S
wys./szer./gł. 195/93/58,5cm
kolor: biały/żółty

OPEN
szafa 
SZF2D
wys./szer./gł. 200/80/54,5cm
kolor: orzech virginia

RESET
szafa 
ASU 20/10
wys./szer./gł. 200/100/58,5cm
kolor:  wenge

RESET
szafa 
ASU 21/10
wys./szer./gł. 210/100/58,5cm
kolor:  wenge90
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AUGUST
szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł. 199,5/100/58,5cm
kolory: wenge, wenge / palio

AUGUST
szafa
SZF5D2S
wys./szer./gł. 208,5/161/58,5cm
kolory: wenge, wenge / palio

DOORS
szafa
HSU2D 22/12
wys./szer./gł. 222,5/113/57,5cm
kolory: dąb milano, wenge

DOORS
szafa
HSU3D 22/17
wys./szer./gł. 222,5/167,5/57,5cm
kolory: dąb milano, wenge

CAPSLOCK
szafa
CSU2D2S/20/9
wys./szer./gł. 197/87,5/63,5cm
kolory: szary / pomarańczowy, 
szary / gruszkowy

MATEO
szafa 
SZF2D_19_9
wys./szer./gł. 192/94,5/56cm
kolor: orzech virginia

INDIANA
szafa
JSZF 2D2S
wys./szer./gł.195,5/80/57cm
kolory: sosna antyczna, dąb 
sutter

w opcji półki do szafy
za dodatkową opłatą

INDIANA
szafa
JSZF 3D2S
wys./szer./gł. 195,5/150/57cm
kolory: sosna antyczna, dąb sutter

CLIPPER
szafa
SZF2D2S-2D2S
wys./szer./gł. 202,5/97,5/56,5cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno

CLIPPER
szafa
SZF3D2S-3D2S
wys./szer./gł. 202,5/147,5/56,5cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno

LARGO CLASSIC
szafa
SZF2D/20/10
wys./szer./gł. 207/106,5/62cm
kolor: wiśnia włoska

LARGO CLASSIC
szafa
SZF3D/21/16
wys./szer./gł. 214/166,5/62cm
kolor: wiśnia włoska

szafa narożnikowa
KSUN/19/7
wys./szer./gł.
198,5/71,5/33-71,5cm

POP
szafa
KSU2S/19/7
wys./szer./gł.  198,5/74/55cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP
szafa
KSU/19/7
wys./szer.gł. 198,5/74/55cm
kolory: buk, olcha miodowa

LARGO
szafa
PSZF2D/20/10
wys./szer./gł. 202,5/106,5/62cm
kolory: dąb wenge ciemny, dąb wenge 
ciemny / dąb czesany, dąb wenge ciemny 
/ heban makasar, śliwa wallis

LARGO
szafa
PSZF3D/21/16
wys./szer./gł. 212,5/166,5/62cm
kolory: dąb wenge ciemny, dąb wenge 
ciemny / dąb czesany, dąb wenge ciemny / 
heban makasar, śliwa wallis / biały

porównaj szafy

 91
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3

»  wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

VIS À VIS
szafa
VSU2S/21/18 
wys./szer./gł. 210/182/62cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS
szafa
VSUK/20/8
wys./szer./gł. 199,5/80/62cm
kolory: czereśnia,
czereśnia / wanilia

VIS À VIS +VSU/22/25-SZKŁO
szafa + szyba
VSU/22/25
wys./szer./gł. 230/241/66cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

TIP TOP
szafa
TSZF 2D
wys./szer./gł. 183/67/51,5cm
kolory: klon nida, olcha miodowa,
jabłoń ciemna

ELIPPE
szafa
ELSUL3D3S/19/13,5
wys./szer./gł. 189/135/60cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
szafa
EL2D/19/9
wys./szer./gł. 189/90/34,5cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
szafa
ELSU2D2S/19/9
wys./szer./gł. 189/90/60cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
szafa
ELSUL4D/21/18
wys./szer./gł. 213/180/60cm
kolor: klon strassburg

SYRIUSZ
szafa
XSU2D/20/9 
wys./szer./gł.194,5/90/63cm
kolory: klon strassburg, klon strassburg / 
wanilia

SYRIUSZ
szafa 
XSUL3D/20/16 II 
wys./szer./gł. 194,5/160/63cm
kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

SYRIUSZ
szafa narożnikowa
XSUN/20/7 
wys./szer./gł. 194,5/41-68/41-68cm
kolory: klon strassburg, klon strassburg / wanilia

MAŁGOŚKA
A  - szafa
20/8
wys./szer./gł. 201,5/79/54cm
kolory: buk, buk / niebieski

SPIDO
szafa
SSZF 2D
wys./szer./gł. 195,5/80/51,5cm
kolory: klon nida, klon nida / 
niebieski

SEVILLA
szafa
wys./szer./gł. 205,5/80/57cm
kolor: klon ontario

TWIST
szafa
wys./szer./gł. 195/80/51,5cm
kolory: grusza / granat twist, 
żółty twist / granat twist

INDI
szafa
wys./szer./gł. 201/80/57cm
kolory: buk tatra, dąb wenge 
brąz/chorona sucupira

w opcji półki 
do szafy
za 
dodatkową 
opłatą
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porównaj szafy

DREAM
szafa 
*szafa 3-drzwiowa
wys./szer./gł.  219/150/60,5cm
kolor: klon nida
*listwa wieńcząca w opcji

DREAM
szafa 
*szafa 4-drzwiowa
wys./szer./gł.  219/200/60,5cm
kolor: klon nida
*listwa wieńcząca w opcji

SEN
szafa
szafa
wys./szer./gł. 202,5/157/63,5cm
kolory: olcha miodowa, orzech perseo

FANTAZJA
szafa 
szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.  208,5/90/56,5cm
kolory: wiśnia primavera, wiśnia 
primavera / klon nida

FANTAZJA
szafa 
szafa 1-drzwiowa
wys./szer./gł.  208,5/45/56,5cm
kolory: wiśnia primavera, wiśnia 
primavera / klon nida

FANTAZJA
szafa 
szafa narożnikowa
wys./szer./gł.  208,5/87,5/54-87,5cm
kolory: wiśnia primavera, wiśnia primavera / 
klon nida

KIM
szafa
wys./szer./gł.  202,5/155/58,5cm
kolory: klon nida, klon strassburg

ZOSIA, ADAŚ
szafa
wys./szer./gł. 196/87/56cm
kolory: orzech aosta jasny, orzech 
perseo, jabłoń ciemna

OGRAL V i OGRAL M
szafa 
SZF2D/20/10
wys./szer./gł. 199/96/58cm
kolory: śliwa wallis, dąb wenge
ciemny

ATRISS
szafa
SZF2D
wys./szer./gł. 185/81/52,5cm
kolor: olcha miodowa

ATRISS
szafa
SZF3D
wys./szer./gł. 185/120,5/52,5cm
kolor: olcha miodowa

MAESTICA
szafa 
SZF2D/20/11
wys./szer./gł. 203/114/58,5cm   
kolor: asia mix

RAFLO
szafa 
SZF2D1S_19_10
wys./szer./gł. 192/102/55,5cm 
kolory: orzech salev, dąb wenge brąz, 
dąb wenge brąz/piaskowy wysoki 
połysk

RAFLO
szafa 
SZF3D_21_17
wys./szer./gł. 205/166/66,5cm  
kolory: orzech salev, dąb wenge brąz, 
dąb wenge brąz/piaskowy wysoki 
połysk

SETI
szafa
SZF3D
wys./szer./gł. 205,5/157/54,5cm 
kolory: buk tatra, buk tatra / tajimi 

SETI
szafa
SZF2D
wys./szer./gł. 205,5/80/54,5cm 
kolory: buk tatra, buk tatra / tajimi

WALERIA
szafa 
A-SZAFA
wys./szer./gł. 210/98/61,5cm  
kolor: olcha miodowa

więcej szaf z sypialni
WALERIA na str.283

więcej szaf z sypialni
ROKSANA na str.283

ROKSANA
szafa 
SZF3D_22_18
wys./szer./gł. 221/180/58,5cm  
kolor: melinga czarna  93
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»  wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

* otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”

»  wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

AREKA
szafa
SZF2D*
wys./szer./gł. 199,5/101/56cm
kolor: wenge/dąb wenge magia

AREKA
szafa
SZF3D*
wys./szer./gł. 209,5/161/56cm
kolor: wenge/dąb wenge magia

BOLDEN
szafa
SZF2D1S
wys./szer./gł. 198,5/90/55,5cm
kolor: wiśnia primavera

BOLDEN
szafa
SZF3D
wys./szer./gł. 205,5/154/55,5cm
kolor: wiśnia primavera

KASPIAN
szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł.  200,5/90/55,5cm
kolory: wenge, wenge/palio, 
wenge/szary (wysoki połysk)

KASPIAN
szafa
SZF5D2S
wys./szer./gł.  211/153,5/55,5cm
kolory: wenge, wenge/palio, 
wenge/szary (wysoki połysk)

KOEN
szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł.  200,5/103,5/56,5cm
kolor: dąb canterbury

KOEN
szafa
SZF3D2S
wys./szer./gł.  208/163,5/56,5cm
kolor: dąb canterbury

KLIO
szafa 
SZF2D
wys./szer./gł. 183/90/53cm
kolory: buk tatra, wenge, wenge/
śliwa wallis, wenge/palio

KLIO
szafa 
SZF3D1S
wys./szer./gł. 183/135/53cm
kolory: buk tatra, wenge, wenge/śliwa 
wallis, wenge/palio

BAWARIA
szafa
DSZF 2D1S
wys./szer./gł. 200/101,5/63cm
kolor: orzech włoski

BAWARIA
szafa 
DSZF 4D1S
wys./szer./gł. 220/206,5/63cm
kolor: orzech włoski

ONTARIO
szafa
SZF 2D1S
wys./szer./gł.  201,5/97,5/61,5cm
kolor: klon ontario

ONTARIO
szafa 
SZF 4D1S
wys./szer./gł.  221/197/61,5cm
kolor: klon ontario

ORLAND
szafa 
SZF2D1S/90
wys./szer./gł. 188,5/96/61,5cm
kolor: czereśnia orlando

ORLAND
szafa z lustrem
SZF3D1S/140
wys./szer./gł. 215,5/156/61,5cm
kolor: czereśnia orlando
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porównaj szafy
3

porównaj szafy

GENUA
szafa
SZF3D
wys./szer./gł.  210/158/60,5cm
kolory: dąb wenge, dąb wenge / 
chorona sucupira, dąb wenge / 
jesion piramida lakier

NATALIA
szafa
SZAFA 100
wys./szer./gł.  197/96/63cm
kolor: wiśnia primavera

NATALIA
szafa
SZAFA 190
wys./szer./gł.  197/185,5/63cm
kolor: wiśnia primavera

GENUA
szafa
SZF2D
wys./szer./gł.  201/108,5/60,5cm
kolory: dąb wenge, dąb wenge / 
chorona sucupira, dąb wenge / 
jesion piramida lakier

KENTAKI
szafa 
SZF 5D2S
wys./szer./gł.  217/159,5/60,5cm
kolor: wiśnia primavera

PIREUS
szafa
SZF2D
wys./szer./dł. 194/88/60cm
kolor: czereśnia columbia

N.YORK
szafa 
GSZF 2D2S
wys./szer./gł. 199,5/85,5/61,5cm
kolor: jabłoń ciemna

N.YORK
szafa 
GSZF 3D
wys./szer./gł. 199,5/145/61,5cm
kolor: jabłoń ciemna

N.YORK
szafa 
GSZF 4D
wys./szer./gł. 199,5/189/61,5cm
kolor: jabłoń ciemna

CHARLOTTA
szafa
SZF2D1S/19/9
wys./szer./gł. 195,5/93/65cm
kolor: orzech włoski

CHARLOTTA
szafa
SZF3D/21/16
wys./szer./gł. 212,5/162,5/65cm
kolor: orzech włoski

SICRET
szafa 
SZF2D1S
wys./szer./gł. 200/115,5/63cm
kolor: dąb belfort / wzór sakura

KENTAKI
szafa
SZF 2D1S
wys./szer./gł.197,5/99,5/60,5cm
kolor: wiśnia primavera

XXI
szafa 
SU/18/7
wys./szer./gł.189,5/68/50,5cm
kolor: olcha

XXI
szafa 
SU2S/18/7
wys./szer./gł. 189,5/68/50,5cm
kolor: olcha

XXI
szafa narożnikowa 
SUN/18/7
wys./szer./gł. 189,5/33,5-68/33,5-68cm
kolor: olcha

BORYS
szafa
wys./szer./gł. 235,5/90/52cm
kolor: olcha

BORYS
szafa narożnikowa
wys./szer./gł. 235,5/90/33-90cm
kolor: olcha
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front: olcha miodowa
korpus: olcha miodowa

szafy FRAZA nadstawka FRAZA NAD2D
wys./szer./gł.
53/103/55,5cm

front: buk tatra
korpus: buk tatra

front: buk tatra
korpus: buk tatra

front: buk tatra
korpus: buk tatra

front: palio
korpus: dąb wenge

front: palio
korpus: dąb wenge

front: palio
korpus: dąb wenge

front: olcha miodowa
korpus: olcha miodowa

front: olcha miodowa
korpus: olcha miodowa

front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

front: dąb wenge
korpus: dąb wenge

wnętrze szafy
FRAZA SZF2D

wnętrze szafy
FRAZA SZF3D

wnętrze szafy
FRAZA SZF4D

szafa FRAZA
SZF2DL z lustrem

szafa FRAZA
SZF3DL z lustrem

szafa FRAZA
SZF4DL z lustrem

w opcji wkładane półki:
PÓŁKA 504x496 mm (3szt kpl)

w opcji dwa rodzaje wkładanych półek: 
PÓŁKA 486x496 mm (3szt kpl)
PÓŁKA 760x496mm (3szt kpl)

System Szaf FRAZA składa się z 7 elementów
w kilku wersjach kolorystycznych: 

dostępne kolory korpusów: olcha miodowa, dąb wenge, buk tatra
oraz kolory frontów: olcha miodowa, dąb wenge, buk tatra, palio

UWAGA!
każda szafa z systemu FRAZA dostępna jest w wersji z lustrem
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KENT
szafa
ESZF 2D1S
wys./szer./gł. 204,5/110/65,5cm
kolory: jabłoń, kasztan

KENT
szafa
ESZF 4D2S
wys./szer./gł. 225/227/53-65,5cm
kolory: jabłoń, kasztan

STYLIUS
szafa 
NSZF 2D1S
wys./szer./gł. 201,5/97,5/61,5cm
kolor: czereśnia antyczna

BIGGER
szafa 
SZF2D1S/90
wys./szer./gl.
194,5-200/90-97,5/57-60,5cm
kolor: calvados

STYLIUS
szafa 
NSZF 4D1S
wys./szer./gł.  221/197/61,5cm
kolor: czereśnia antyczna

ORINOKO
szafa
OSZF 2D2S
wys./szer./gł. 200/87/60cm
kolor: olcha nigier

ORINOKO
szafa
OSZF 6D4S
wys./szer./gł.  210/191,5/60cm
kolor: olcha nigier

szafy FRAZA
szafa FRAZA SZF2D
wys./szer./gł. 170/103/55,5cm
kolory: buk tatra, dąb wenge / palio,
olcha miodowa, wenge

szafy FRAZA
szafa FRAZA SZF3D
wys./szer./gł. 222,5/153,5/55,5cm
kolory: buk tatra, dąb wenge / palio,
olcha miodowa, wenge

szafy FRAZA
szafa FRAZA SZF4D
wys./szer./gł. 222,5/180,5/55,5cm
kolory: buk tatra, dąb wenge / palio,
olcha miodowa, wenge

z szaf ida
szafa IDA 2DN
wys./szer./gł. 206,5/110/57,5-111cm
kolor: olcha miodowa

z szaf ida
IDA 3D
wys./szer./gł. 206,5/150,5/57,5cm 
kolor: olcha miodowa

z szaf ida
IDA 2D
wys./szer./gł. 206,5/100,5/57,5cm 
kolor: olcha miodowa

z szaf ida
IDA 1D
wys./szer./gł. 206,5/50,5/57,5cm 
kolor: olcha miodowa

szafa 
205-4D
wys./szer./gł. 213/204/75cm 
kolor: olcha miodowa

szafa
KAJA 3D
wys./szer./gł. 212,5/135/53cm 
kolor: olcha miodowa

szafa 
LAURA
wys./szer./gł. 230,5/182,5/60,5cm 
kolor: olcha miodowa

porównaj szafy i przedpokoje
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wieszak z lustrem jaspis
wys./szer. 90cm/90cm

szafa 
KAMA
wys./szer./gł. 230,5/152,5/60,5cm 
kolor: olcha miodowa

szafa 
185 4D
wys./szer./gł. 213,5/188,5/75cm 
kolor: olcha miodowa

szafa 
185 3D
wys./szer./gł. 213,5/188,5/60cm 
kolor: olcha miodowa

szafa 
ROMA
wys./szer./gł. 230,5/93,5/45,5cm 
kolor: olcha miodowa

szafa
KAJA 2D
wys./szer./gł. 211,5/90,5/ 53cm 
kolor: olcha miodowa

szafka jaspis 
wys./szer./gł. 48/90/35,5cm
kolor: olcha  miodowa

przedpokój
stel z nadstawką

wys./szer./gł.
230,5/106,5/40,5cm
kolor: olcha miodowa

przedpokój mario
wys./szer./gł. 194/157,5/40,5cm
kolor: olcha miodowa

przedpokój agat
wys./szer./gł. 201,5/170/36,5cm
kolor: olcha miodowa

ELIPPE  
wieszak
ELH/1/4
wys./szer./gł.
15/42,5/25cm

ELIPPE
lustro ELLU/13/5
wys./szer. 135/47,5cm

ELIPPE
szafka EL1DK/4/9
wys./szer./gł. 42,5/90/34,5cm
kolor: klon strassburg

przedpokój ARI - 4 elementy:
szafka wysoka SZF2D (198/55/35), wieszak WIE50 (198/50/35), 

szafka na buty SBUT3D2S (94/110/32), lustro LUS100 (67/100/2)
kolor: śliwa wallis/biały połysk

przedpokój ESMERALDA - 4 elementy:
szafka wysoka SZF2D (198/55/35), wieszak WIE45 (198/45/33,5), 
szafka na buty SBUT2D2S (61/110/32), lustro LUS100 (67/100/2)

kolory: buk krenbuche/wanilia, śliwa walis/biały

przedpokój EDI - 4 elementy:
szafka wysoka SZF2D68 (198/68/35), wieszak WIE50 (198/50/35), 

szafka na buty SBUT2K1S (104/95/36), lustro LUS95 (77/95/2)
kolory: śliwa wallis/biały połysk, wiśnia madeira/wanilia

BOLDEN
wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.
154/60/3cm
kolor: wiśnia primavera

BOLDEN >
lustro

LUS/50
wys./szer./gł.

108/48,5/3cm
kolor: wiśnia primavera

BOLDEN
lustro

LUS/90
wys./szer./gł.

90/90/3cm
kolor: wiśnia primavera

BOLDEN 
szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł. 77,5/48,5/38,5cm
kolor: wiśnia primavera

BOLDEN 
szafka
KOM1S/60
wys./szer./gł. 34,5/60/38,5cm  
kolor: wiśnia primavera

»  wszystkie pokazane szafy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

*istnieje możliwość nabycia całego zestawu lub poszczególnych szafek
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KASPIAN
wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.
152/66/24cm
kolor: wenge

OPEN
wieszak
WIE/70
wys./szer./gł.
136/70/2,5cm
kolor: orzech virginia

OPEN
szafka
SFK1K
wys./szer./gł.
50/70/33,5cm
kolor: orzech virginia

OPEN
szafka

KOM1D1S
wys./szer./gł.

87/49,5/33,5cm
kolor: orzech virginia

OPEN
lustro

LUS/50
wys./szer./gł.

101/49,5/2,5cm
kolor: orzech virginia

KASPIAN
szafka na buty
SBUT/60
wys./szer./gł.
44,5/66/40,5cm  
kolory: wenge, wenge
/palio, wenge/szary
(wysoki połysk)

 
szafka wysoka z lustrem
SZF1D2SP
wys./szer./gł. 200,5/56/40,5cm   

KASPIAN
szafka

KOM1D1SP
wys./szer./gł.

77/49/40,5cm
kolory: wenge, wenge

/palio, wenge/szary
(wysoki połysk)

KASPIAN
lustro

LUS/50
wys./szer./gł.
116/49/2cm 
kolor: wenge

porównaj szafy i przedpokoje

ONTARIO
lustro LUS 46
wys./szer./gł.
107,5/53/6cm

STYLIUS
lustro NLUS 46
wys./szer./gł.
107,5/53/6cm

ONTARIO
wieszak WIE 70
wys./szer.
159/71cm

STYLIUS 
wieszak NWIE 70
wys./szer.
159/71cm

ONTARIO 
szafka KOM 1D1S
wys./szer./gł. 86,5/53,5/37cm
kolor: klon ontario

STYLIUS
szafka NKOM 1D1S
wys./szer./gł. 86,5/53,5/37cm
kolor: czereśnia antyczna

ONTARIO
komoda KOM 1S
wys./szer./gł. 42/73,5/37cm
kolor: klon ontario

STYLIUS
komoda NKOM 1S
wys./szer./gł. 42/73,5/37cm
kolor: czereśnia antyczna

VIS À VIS   
wieszak VH/1/8
wys./szer. 12/80cm

VIS À VIS
wieszak VKP/20/5
wys./szer./gł. 199,5/54/37cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS 
szafka VK/5/8
wys./szer./gł. 48,5/80/36cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

KENT
wieszak EWIE 100
wys./szer. 108,5/30cm
kolory: kasztan, jabłoń

N.YORK
 wieszak

GPWP 165
wys./szer./gł.

165/73,5/6cm

N.YORK
lustro GLUS 50
wys./szer.
119,5/47,5cm

RESET
wieszak AH 20/7

wys./szer./gł. 200/70/26cm

RESET
lustro AL 10/5
wys./szer. 100/50cm

N.YORK
szafka GKOM 1D1S
wys./szer./gł. 74,5/47/36cm
kolor: jabłoń ciemna

N.YORK
komoda GKOM 1S

wys./szer./gł. 35/67/36cm
kolor: jabłoń ciemna

KENT
wieszak EPPK 110
wys./szer./gł. 204,5/119,5/43cm
kolory: kasztan, jabłoń

KENT
wieszak EWIE 190

wys./szer. 191,5/50cm
kolory: kasztan, jabłoń

RESET
szafka ADK 4/7
wys./szer./gł. 41,5/70/39,5cm
kolory: wenge, wenge / dąb milano

RESET
szafka A2S 4/5
wys./szer./gł. 41,5/50/39,5cm
kolory: wenge, wenge / 
dąb milano

kolory: dąb sutter, sosna antyczna

SYRIUSZ 
lustro
XLUS/10/6
wys./szer.
100/60cm

SYRIUSZ 
komoda X4S/9/6
wys./szer./gł. 92/60/41cm
kolory: klon strassburg / wanilia,
klon strassburg

SYRIUSZ 
wieszak
XPN/15/6
wys./szer./gł.
148/60/4,5cm
kolor: klon strassburgINDIANA

komoda JKOM 1K
wys./szer./gł.

47,5/60/40cm

INDIANA  
komoda JKOM 4S_50
wys./szer./gł. 87/50/40cm

POP 
wieszak

KWL/15/10
wys./szer./gł.

154/100/20cm
XXI

wieszak RH/5/5
wys./szer./gł.
61/49/30cm
kolor: olcha

XXI
wieszak
RH/15/6
wys./szer./gł. 
149/60/32cm
kolor: olcha

POP
szafka KD/4/6

wys./szer./gł. 43/60/36,5cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP  
szafka KD1S/8/4
wys./szer./gł. 80,5/40/36,5cm
kolory: buk, olcha miodowa

XXI
szafka D/3/6

wys./szer./gł. 39/60/33,5cm
kolor: olcha

INDIANA    
wieszak

JWIE 60
wys./szer./gł.

140/59/3,5cm

INDIANA    
lustro JLUS 50
wys./szer./gł.
80/50/2,5cm
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SZAFY KAMIX wersja podstawowa

Każda szafa KAMIX w wersji podstawowej posiada korpus oraz przegrody 
(1 lub 3 w zależności od modelu). Korpusy oferowane są w 4 kolorach do 
wyboru (wykaz str.101). Wszystkie dodatkowe elementy: panele frontowe, 
elementy wyposażenia wnętrza oraz listwy i hamulec dostępne za dodatko-
wą odpłatnością. 
Szafy KAMIX - fronty:
Do każdej szafy KAMIX oferujemy dwa frony. Każdy z nich składa się z trzech
paneli frontowych. Mają one zawsze tę samą wysokość, rożnią się tylko sze-
rokością (w zależności od modelu).
Panele frontowe sprzedawane są w opakowaniach po 1 sztuce - w 6 
podstawowych kolorach (spis str. 101). Panele szklane oraz panele z lustrem 

szafa KAMIX 150 (korpus 150 SZF/150 KORPUS wys./szer./gł. 220/146/67cm) przykładowa opcja wyposażenia
szafy 150

przykładowa opcja wyposażenia
szafy 190

przykładowa opcja wyposażenia
szafy 240

Szafa Kamix 150 posiada korpus i 1 przegrodę zamontowaną niesymetrycznie po lewej lub prawej 
stronie. Powstałe przestrzenie 50 cm i 95 cm umożliwiają zastosowanie odpowiednio dobranych do 
szerokości elementów wyposażenia wnętrza (w opcji) patrz str. 102

Szafa Kamix 190 posiada korpus i 1 przegrodę zamontowaną na środku. Powstale dwie przestrze-
nie 95 cm umożliwiają zastosowanie odpowiednio dobranych do szerokości elementów wyposażenia 
wnętrza - przegroda, półki drążki, kosze (w opcji) patrz str.102

Szafa Kamix 240 posiada korpus i 3 przegrody pionowe. Powstale cztery przestrzenie w tym dwie 
do zastosowania elementów wyposażenia wewnętrznego,(w opcji) dostosowane do szerokości 50 cm 
(kosze, półki szufl ady) oraz dwie przestrzenie o szerokości 70 cm (półki i drążek)

wnętrze szafy

wnętrze szafy 50 5070 70

194cm 95cm 95cm

240cm

szafa KAMIX 190 (korpus 190 SZF/190 KORPUS wys./szer./gł. 220/194/67cm)

szafa KAMIX 240 (korpus 240 SZF/240 KORPUS wys./szer./gł. 220/240/67cm)

146cm wnętrze szafy

22
0

22
0

22
0

95cm50cm

+

+ +

+ =

>>

>>

>>

=

=

95cm 50cm

Wybierz własną szafę i dopasuj odpowiednią jej szerokość do przestrzeni oraz własnych potrzeb. Oferujemy 3 szerokości szaf, zawsze o tej samej 
wysokości oraz głębokości:

również są pakowane pojedynczo, daje to nieograniczoną swobodę w kom-
ponowaniu kolorystycznym własnej szafy - patrz wykaz obok (str. 101).
Szafy KAMIX - zastosowanie:
1) szafy do garderoby w wersji bez frontów, listw prowadzących i hamulcow.  
2) szafy wolnostojące w opcji z frontami, które można zaaranżować rownież 
we wnęce z zastosowaniem listwy maskującej. Uniwersalne wiercenia w ele-
mentach korpusu pozwalają na indywidualne komponowanie wnętrza szafy 
za pomocą dostępnych w opcji elementów wyposażenia wnętrza (wykaz 
str.102). 

Uwaga!
Przy zastosowaniu szufl ad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaż przynajmniej jednej półki 
wiążącej piony.

Uwaga!
Przy zastosowaniu szufl ad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaż przynajmniej jednej półki 
wiążącej piony.

Uwaga!
Przy zastosowaniu szufl ad i koszy w przestrzeni 50 cm konieczny jest montaż przynajmniej jednej półki 
wiążącej piony.

+

+
=

PANEL

PANEL

PANEL

+

+
=

PANEL

PANEL

PANEL
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2

porównaj szafy i przedpokoje

KOLORY PANELI FRONTOWYCH:

dostępne 4 kolory korpusów:

KOLORY KORPUSÓW I FRONTÓW:

2

1

czarny
połysk

biały
połysk

wenge

wenge

olcha 
miodowa

olcha 
miodowa

czarne
szkło

buk
tatra

buk
tatra

białe
szkło

śliwa
wallis

śliwa
wallis

lustro

Uwaga istnieje mozliwość zaprojektowania garderoby
Szafa KAMIX 190 (2szt) szafy bez frontów i listwy 
prowadzącej + wyposażenie 

Szafa KAMIX 150 korpus, 4 panele w kolorze wenge,
listwa prowadząca SZF/150, hamulec 
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1

2 3 4

w opcji elementy wyposażenia wnętrz szaf KAMIX:

drążek 50
DR/50

*) tylko w przypadku zewnętrznej wnęki typu „50”

drążek
na ubrania
DR/70

*) szufl ada
    na tekstylia
    SZUF/50

*) kosz na tekstylia
   wer. podstawowa
   KOSZ_6

*) kosz na tekstylia pełny wysuw
    wersja zaawansowana
    KOSZ_3

*) kosz na tekstylia pełny wysuw
    wersja zaawansowana
    KOSZ_4

*) kosz na buty pełny wysuw
    wersja zaawansowana
    KOSZ_2

półka 50
POL/50

półka 70
POL/70

*) kosz na tekstylia
   wer. podstawowa
   KOSZ_5

wieszak na spodnie pełny 
wysuw, wersja zaawansowana
KOSZ_1

 ty
pu
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porównaj szafy i przedpokoje

drążek
na ubrania
DR/95

przegroda 
pionowa

listwa 
maskująca
SZF/240

listwa 
maskująca
SZF/190

listwa 
prowadząca
SZF/190

listwa 
prowadząca
SZF/150

hamulec

listwa 
maskująca
SZF/150

listwa 
prowadząca
SZF/240

półka 95
POL/95
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Szafa KAMIX 190
korpus wenge, 3 panele w kolorze śliwa wallis, 3 panele lustro, listwa prowadząca 
SZF/190, hamulec + przykladowe wyposażenie

przykładowe wyposażenie szaf KAMIX

Szafa KAMIX 190,
korpus wenge, 6 paneli czarne szkło, listwa prowadząca SZF/190, hamulec, 

Szafa KAMIX 190,
korpus wenge, 4 panele biały połysk, 2 panele czarny połysk, listwa prowadząca 
SZF/190, hamulec

1

4

5

6

5

2
3

6
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largo

22

3

 

dąb 
wenge
ciemny

system
modułowy

Jeden system - osiem różnych stylów. Te same meble zmieniają swój charakter w zależności od zastosowanego frontu. Wszyst-
kie osiem wersji charakteryzuje gruba wklęsła rama, otaczająca fronty w wybranym stylu. Podstawowe kolory, w których wystę-
pują korpusy wszystkich 30 elementów to dąb wenge ciemny lub śliwa wallis. Ponadto 17 elementów: dąb wenge ciemny / 
dąb czesany, 17 elementów: dąb wenge ciemny / heban makasar (wysoki połysk), 9 elementów: dąb wenge ciemny / szkło 
beżowe, 5 elementów: dąb wenge ciemny / sibu, 5 elementów: śliwa wallis / biały połysk, 5 elementów: śliwa wallis / sibu 
(eleganza gold).

witryna wisząca PSW1W/4/15, kredens PREG2D1K3S, stół PSTO, krzesło (4szt) PKRS

stolik okolicznościowy PLAW, szafka wysoka PREG1D/20/6, szafka PREG3D, regał (2szt) 
PREG/20/6, szafka nocna PSZN/5/3, fotel BRUNO ES

szafa PSZF3D/21/16, komoda PKOM4S/6, komoda PKOM4S/11, łóżko PLOZ160, fotel 
BRUNO ES

1 3

2

dąb wenge
ciemny / 
dąb czesany

dąb wenge
ciemny / 
heban makasar

dąb wenge
ciemny / 
szkło beżowe

dąb wenge
ciemny / 
sibu

śliwa wallis / 
biały połysk

śliwa wallis / 
sibu
eleganza 
gold

śliwa 
wallis
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2

komoda
PKOM4S/11
wys./szer./gł.
94,5/106,5/38cm

szafa
PSZF3D/21/16
wys./szer./gł.
212,5/166,5/62cm

szafka nocna
PSZN/5/3
wys./szer./gł.
34,5/51,5/38cm

łóżko
PLOZ140

wys./szer./dł.
70,5-42,5/147/206cm

łóżko
PLOZ160
wys./szer./dł.
70,5-42,5/165/206cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, 
L16/2x80

materac
szer./dł.

140/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/140, L21/140, 

L16/2x70, L21/2x70

UWAGA !
dla komody PKOM4S/11 

w wersji wenge dostępny 
jest jeden do wyboru front 

szufl ady w kolorze sibu lub 
szkło beżowe (lub wszystkie 

fronty mogą być w kolorze 
wenge). W wersji śliwa 
wallis dostępny jest do 

wyboru jeden front szufl ady 
w kolorze biały połysk lub 

sibu eleganza gold (lub 
wszystkie fronty mogą być w 
kolorze śliwa wallis). Komoda 

w wersjach wenge / 
heban makasar

i wenge / dąb czesany 
posiada wszystkie szufl ady  
w jednym kolorze (heban 

makasar lub dąb czesany)

*szafa PSZF3d/21/16 
nie występuje w całości 
w kolorze wenge oraz śliwa 
wallis!
UWAGA !
dla szafy PSZF3D/21/16
w wersji wenge dostępne 
są do wyboru fronty
w kolorze wenge / sibu, 
lub wenge / szkło beżowe 
W wersji śliwa wallis 
dostępne są do wyboru 
fronty śliwa wallis / biały 
połysk lub śliwa wallis / sibu 
(eleganza gold). Szafa w 
wersjach wenge / heban 
makasar i wenge /dąb 
czesany posiada wyłącznie 
w całości fronty w jednym 
kolorze (heban makasar lub 
dąb czesany)  
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largo

 

3 4

5

6

7

dąb 
wenge
ciemny

dąb wenge
ciemny / 
dąb czesany

dąb wenge
ciemny / 
heban
makasar

dąb wenge
ciemny / 
szkło
beżowe

dąb wenge
ciemny / 
sibu

śliwa wallis / 
biały połysk

śliwa wallis / 
sibu eleganza 
gold

śliwa 
wallis

elementy dostępne w kolorze: dąb wenge ciemny
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / dąb czesany
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / heban makasar
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / szkło beżowe
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / sibu
elementy dostępne w kolorze: śliwa wallis 
elementy dostępne w opcji: śliwa wallis / biały połysk
elementy dostępne w opcji: śliwa wallis / sibu eleganza gold
w wersji dąb czesany i heban makasar witryny posiadają ramki z efektem 
stali szlachetnej oraz uchwyty takie jak w szafkach z w/w frontami
w wersji wenge i śliwa wallis witryny występują z ramką aluminiową 
i uchwytami jak w szafkach z w/w frontami

szafa PSZF3D/21/16, szafka nocna (2szt) PSZN/5/3, łóżko PLOZ160, komoda 
PKOM4S/11

szafka nocna PSZN/5/3, łóżko PLOZ160, komoda PKOM4S/11, komoda PKOM4S/6, 
szafa PSZF2D/20/10

szafka rtv PRTV2S/4/15, szafka PREG3D

witryna PREG1W/20/6, regał PREG/20/6, półka PP/1/15, kredens PREG2D1K3S, 
komoda PKOM5S/6

szafa PSZF3D/21/16, szafka nocna PSZN/5/3, łóżko PLOZ160, szafka nocna PSZN/5/3

szafa PSZF3D/21/16

szafka PREG4D, regał PREG/20/6, fotel VKRF (vis á vis)

kolejna strona: lustro (2szt) PLUS/11/8, szafka (2szt) PREG4D, stół PSTO, krzesło PKRS

2

3

4

5
6

7
8

1

system
modułowy
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1

2

3

stół biurowy
PBIU/7/12
wys./szer./dł.
75/72/120cm

stół biurowy
PBIU/7/16
wys./szer./dł.
75/72/160cm

łącznik do stołów 
biurowych
PLACZ/1/7
wys./szer./gł.
3,6/72/72cm

szafka wysoka PREG1D/20/6, regał PREG/20/6, szafka PREG3D, półka PSW/4/15, szafka 
PREG2D, biurko PBIU/7/12, krzesło PKRS

półka PSW/4/15, szafka PRTV2S/4/15, stół PSTO

półka PSW/4/11, szafka PREG4D

stół PSTO, krzesło (3szt) PKRS, kredens PREG2D1K3S

2
3

4

1
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largo

4

 

stół
PSTO
wys./szer./dł.
75/85,5/130-180cm

krzesło
PKRS
wys./szer./gł.
93/43/49cm

szafka
PREG3D
wys./szer./gł.
94,5/151,5/38cm

szafka
PREG2D
wys./szer./gł.
94,5/106,5/38cm

komoda
PKOM4S/6
wys./szer./gł.
94,5/61,5/38cm

kredens
PREG2W1D
wys./szer./gł.
94,5/151,5/38cm

lustro
PLUS/8/8
wys./szer./gł.
88,5/88,5/4,5cm

lustro
PLUS/11/8
wys./szer./gł.
80/106,5/4,5cm

stolik okolicznościowy
PLAW
wys./szer./dł.
55/70/110cm

kredens
PREG2D1K3S
wys./szer./gł.
112,5/156,5/38cm

w opcji wkładane półki 
(4szt kpl)
szer./gł.
51/35

szafka
PREG4D
wys./szer./gł.
112,5/106,5/38cm

szafka rtv
PRTV2S/4/15
wys./szer./gł.
40,5/151,5/56,5cm

komoda
PKOM5S/6
wys./szer./gł.
112,5/61,5/38cm

regał
PREG/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38cm

witryna
PREG1W/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38cm

szafka wysoka
PREG1D/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38cm

szafa
PSZF2D/20/10
wys./szer./gł.
202,5/106,5/62cm

witryna wisząca
PSW1W/4/15
wys./szer./gł.
40/151,5/30cm

witryna wisząca
PSW1W/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

półka
PSW/4/15
wys./szer./gł.
40/151,5/30cm

półka
PSW/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

półka
PP/1/15
wys./szer./gł.
3,5/151,5/25cm

półka
PP/1/11
wys./szer./gł.
3,5/106,5/25cm

•z pojemnikiem na pościel
  i funkcją spania
  pow. spania 115x190

fotel
LARGO
wys./szer./gł.
85/97/88cm

wersalka
LARGO
wys./szer./gł.
85/226/95cm

dąb 
wenge
ciemny

dąb wenge
ciemny / 
dąb czesany

dąb wenge
ciemny / 
heban
makasar

dąb wenge
ciemny / 
szkło
beżowe

dąb wenge
ciemny / 
sibu

śliwa wallis / 
biały połysk

śliwa wallis / 
sibu eleganza 
gold

śliwa 
wallis

elementy dostępne w kolorze: dąb wenge ciemny
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / dąb czesany
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / heban makasar
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / szkło beżowe
elementy dostępne w opcji: dąb wenge ciemny / sibu
elementy dostępne w kolorze: śliwa wallis 
elementy dostępne w opcji: śliwa wallis / biały połysk
elementy dostępne w opcji: śliwa wallis / sibu eleganza gold
w wersji dąb czesany i heban makasar witryny posiadają ramki z efektem stali szlachetnej oraz uchwyty takie jak w szafkach z w/w 
frontami
w wersji wenge i śliwa wallis witryny występują z ramką aluminiową 
i uchwytami jak w szafkach z w/w frontami

system
modułowy

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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largo classic

2 3

4

Pierwszy klasyczny system modułowy w kolorze patynowanej wiśni włoskiej. Wypukłe fronty otoczone grubą ramą, delikatny 
mosiężny uchwyt - to główne cechy tego systemu. Elementy stojące posiadają masywny, frezowany cokół. 27 elementów w kolorze: 
wiśnia włoska.     

system
modułowy

półka wisząca SW/4/15, witryna REG2W1D

uchwyt

witryna wisząca (2szt) SW1W/4/15, stół STO, krzesło PKRS, kredens REG2D1K3S

witryna wisząca SW1W/4/15, półka wisząca (2szt) SW/4/11, szafka rtv RTV2S/4/15, witryna 
(2szt) REG2W, stół STO, krzesło (3szt) PKRS

1 4
2

3

wiśnia
włoska
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1

2

lustro
LUS/11/8
wys./szer./gł.  80/106,5/4,5cm

lustro
LUS/8/8
wys./szer./gł.  88,5/88,5/4,5cm

witryna wisząca
SW1W/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

półka wisząca
SW/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

witryna wisząca
SW1W/4/15
wys./szer./gł.
40/151,5/30cm

półka wisząca
SW/4/15
wys./szer./gł.
40/151,5/30cm

komoda
KOM4S/6
wys./szer./gł.
96/61,5/38cm

komoda
KOM4S/11
wys./szer./gł.
96/106,5/38cm

szafka
REG2D
wys./szer./gł.
96/106,5/38cm

witryna
REG2W
wys./szer./gł.
96/106,5/38cm

witryna
REG2W1D
wys./szer./gł.
96/151,5/38cm

szafka
REG3D
wys./szer./gł.
96/151,5/38cm

szafka rtv
RTV2S/4/15
wys./szer./gł.
42/151,5/56,5cm

szafa
SZF2D/20/10
wys./szer./gł.
207/106,5/62 cm

szafka nocna
SZN/5/3
wys./szer./gł.
36/51/38cm

łóżko
LOZ 140

wys./szer./dł.
70,5-42,5/147/206cm

*dostępne wkłady:
16/140, L21/140, L16/2x70,

L21/2x70

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł.
70,5-42,5/165/206cm
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160,
L16/2x80

materac
szer./dł.
159/199cm

 wkład do łóżka w opcji

materac
szer./dł.

140/199cm
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largo classic

3

4

krzesło
PKRS
wys./szer./gł. 
93/43/49cm

stół
STO
wys./szer./dł. 
75/85,5/130-180cm

stolik okolicznościowy
LAW
wys./szer./dł.
55/70/110cm

komoda
KOM5S/6
wys./szer./gł.
114/61,5/38cm

szafka
REG4D
wys./szer./gł.
114/106,5/38cm

kredens
REG2D1K3S
wys./szer./gł.
114/156,5/38 cm

witryna
REG1W/20/6
wys./szer./gł.
204/61,5/38cm

regał
REG/20/6
wys./szer./gł.
204/61,5/38cm

szafka wysoka
REG1D/20/6
wys./szer./gł.
204/61,5/38cm

system
modułowy

szafa SZF2D/20/10, łóżko LOZ 140, szafka nocna SZN/5/3, regał REG/20/6, komoda 
(2szt) KOM4S/11

szafka nocna SZN/5/3, łóżko LOZ 140

witryna wisząca SW1W/4/15, szafka REG3D, regał REG/20/6

witryna wisząca SW1W/4/15, witryna wisząca SW1W/4/11, szafka RTV2S/4/15, szafka 
REG4D, stolik okolicznościowy PLAW

1

2

3
4

wiśnia
włoska

szafa
SZF3D/21/16
wys./szer./gł.
214/166,5/62cm

w opcji wkładane półki (2szt kpl)
szer./gł.
51/35
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1

2
Asymetryczne elementy pozwalające na obu-
stronne zamykanie kompozycji układu. 

stolik okolicznościowy
LAW/120-D
wys./szer./dł.
32/64/120cm

stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł.
57,5/65/100cm

dostępny również
z blatem w kolorze:
jasny dąb legno

podstawka
POD2S-2S
wys./szer./gł.
26,5/147,5/56,5cm

szafka rtv
RTV2SO-2S
wys./szer./gł.
41/147,5/56,5cm

szafka rtv
RTV1S-1S
wys./szer./gł.
41/97,5/56,5cm

szafka rtv
RTV2S-2S
wys./szer./gł.
46/97,5/56,5cm

szafka rtv
RTV4S-4S
wys./szer./gł.
46/147,5/56,5cm
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clipper

3

4 5

system
modułowy

szafka wisząca (2szt) SZW1D/150-1D, półka (3szt) SZW2D-O, witryna wisząca
SZW1D/150-1A,  szafka rtv (2szt) RTV4S-4S, stolik okolicznościowy LAW/120-D

szafka lewa KOM1D/10-1DL, komoda (3szt) KOM5S/50-5SI, szafka prawa
KOM1D/10-1DP

stolik okolicznościowy LAW/120/-D, witryna lewa REG1D2S-1W2SL, witryna prawa 
REG1D2S-1W2SP, szafka wisząca SZW1D/150-1D, szafka rtv RTV4S-4S, szafka
REG4D-4D, regał lewy REG1D2S-2SL, regał prawy REG1D2S-2SP

uchwyt

szafka rtv RTV2SO-2S, witryna wisząca SZW1D/150-1A, witryna wisząca
SZW1D/100-1A, witryna lewa KOM1D1S-1W1SL, szafka RTV4S-4S, witryna prawa 
KOM1D1S-1W1SP, stolik okolicznościowy LAW/100

1 4

2 5

3

Charakterystyczne zaokrąglenie zewnętrznej pionowej krawędzi frontu, dwa rodzaje uchwytów; front w witrynie tworzy rama aluminiowa 
wraz z białym matowym szkłem. 53 elementy występujące w jednej wersji kolorystycznej: orzech fi neline / dąb legno.

orzech fi neline /
dąb legno
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1

szafa
SZF2D2S-2D2S
wys./szer./gł.
202,5/97,5/56,5cm

szafa
SZF3D2S-3D2S
wys./szer./gł.
202,5/147,5/56,5cm

komoda
KOM4D-4D
wys./szer./gł.
104,5/97,5/39cm

materac
szer./dł.
90/199cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80

łóżko
LOZ/160-D
wys./szer./dł.
33-63/164/204,5cm

łóżko
LOZ/90-D
wys./szer./dł.
40,5-65,5/95/206,5cm

szafka nocna prawa 
KOM2S-2SP
wys./szer./gł.
39,5/49,5/34,5cm

szafa
SZF3D2S-2D1D2S
wys./szer./gł.
202,5/147,5/56,5cm

szafka nocna lewa 
KOM2S-2SL
wys./szer./gł.
39,5/49,5/34,5cm

* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

listwy z płyty zastosowane w fotelach i sofach
dostępne w kolorze orzech fi neline oraz dąb 
legno

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK

dostępna także sofa - patrz strona 308

pufa
CLIPPER

prawa
wys./szer./gł.
40/36/73cm

narożnik CLIPPER solo lewy
wys./szer./gł.73/212/138cm
(wym. bez pufy)
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 121x212cm
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clipper

2

szafka
REG4D-
4D
wys./szer./gł.
202,5/97,5/39cm

witryna
REG1D2S-
1A2SI
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

witryna lewa
REG1D2S-
1W2SL
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

witryna prawa
REG1D2S-
1W2SP
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

regał
REG1D2S-
2SI
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

regał lewy
REG1D2S-
2SL
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

szafka
REG1D2S-
1D2SI
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

szafka lewa
REG1D2S-
1D2SL
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

szafka prawa
REG1D2S-
1D2SP
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

regał prawy
REG1D2S-
2SP
wys./szer./gł.
202,5/49,5/39cm

szafka wisząca
SZW1D/30-1DI
wys./szer./gł.
119/30/29,5cm

szafka wisząca
SZW1D/30-1DL
wys./szer./gł.
119/30/29,5cm

szafka wisząca
SZW1D/30-1DP
wys./szer./gł.
119/30/29,5cm

regał wiszący
SZW1D/30-O
wys./szer./gł.
119/30/27,5cm

witryna wisząca
SZW1D/30-1A
wys./szer./gł.
119/30/29,5cm

półka
SZW2D-O
wys./szer./gł.
32/147,5/27,5cm

szafka wisząca
SZW1D/150-1D
wys./szer./gł.
32/147,5/29,5cm

półka
SZW/100-O
wys./szer./gł.
32/97,5/27,5cm

witryna wisząca
SZW1D/150-1A
wys./szer./gł.
32/147,5/29,5cm

szafka wisząca
SZW2D-2D
wys./szer./gł.
32/147,5/29,5cm

witryna wisząca
SZW1D/100-1A
wys./szer./gł.
32/97,5/29,5cm

szafka wisząca
SZW1D/100-1D
wys./szer./gł.
32/97,5/29,5cm

półka
POL/150
wys./szer./gł.
3/147,5/24cm

półka
POL/100
wys./szer./gł.
3/97,5/24cm

komoda
KOM4S/50-
4SI
wys./szer./gł.
85/49,5/39cm

komoda
KOM5S/100-
5SI
wys./szer./gł.
104,5/97,5/39cm

komoda
KOM5S/50-
5SI
wys./szer./gł.
104,5/49,5/39cm

komoda
KOM5S/100-
5S
wys./szer./gł.
104,5/97,5/39cm

komoda
KOM4S/100-
4S
wys./szer./gł.
85/97,5/39cm    

komoda
KOM4S/100-
4SI
wys./szer./gł.
85/97,5/39cm    

szafka prawa
KOM1D/8-
1DP
wys./szer./gł.
85/49,5/39cm

szafka lewa
KOM1D/8-
1DL
wys./szer./gł.
85/49,5/39cm

witryna lewa
KOM1D1S-
1W1SL
wys./szer./gł.
104,5/49,5/39cm

witryna prawa
KOM1D1S-
1W1SP
wys./szer./gł.
104,5/49,5/39cm

szafka lewa
KOM1D/10-
1DL
wys./szer./gł.
104,5/49,5/39cm

szafka prawa
KOM1D/10-
1DP
wys./szer./gł.
104,5/49,5/39cm

biurko
BIU/160-2D2S
wys./szer./dł.
75,5/67/160cm

biurko
BIU/120-1D1S
wys./szer./dł.
75,5/67/118cm

szafa (2szt) SZF2D2S-2D2S, regał lewy REG1D2S-2SL, regał prawy REG1D2S-2SP, szafka 
lewa KOM1D/10-1DL, komoda (2szt) KOM5S/100-5SI, szafka prawa KOM1D/10-1DP, 
szafka nocna lewa KOM2S-2SL, łóżko LOZ/160-D, szafka nocna prawa KOM2S-2SP

szafka wisząca SZW1D/30-1DL, szafka wisząca SZW1D/30-1DI, szafka wisząca
SZW1D/30-1DP, podstawka (2szt) POD2S-2S, komoda KOM4S/100-4S, pufa
DOORS III

1

2

orzech fi neline /
dąb legno

system
modułowy
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2 3

1

szafka
KD/11/7
wys./szer./gł. 
113,5/74/33,5cm

szafka
KDO/11/7
wys./szer./gł. 
113,5/74/33,5cm

komoda
K6S/11/5
wys./szer./gł. 
113,5/54/33,5cm

szafka
KD3SO/11/11
wys./szer./gł. 
113,5/109,5/33,5cm
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pop

4

5 6

szafka wysoka KD/19/7, szafka (2szt) KD/11/7, komoda (2szt) K6S/11/5, półka (2szt)
KP/1/7, półka (2szt), półka KP/1/11, stolik okolicznościowy KLAW/110/S

uchwyty

szafka KD2S/19/5, szafka rtv KRTVD1S/5/9, szafka wysoka KD2S/19/7

szafka (2szt) KD/11/7, witryna (2szt) KW2S/19/5, półka KP/1/9, półka (2szt) KP/1/7, 
szafka rtv KRTVD1S/5/9, szafka (2szt) KD/8/7, sofa CAPSLOCK 2R 

półka KP/1/9, szafka rtv KRTVD1S/5/9, witryna (2szt) KW2S/19/5, szafka KD/11/7

szafka KD/8/7, biurko KBIU/8/12 

1 4

2
3

5

6

Nowoczesna linia, charakterystyczny soft na krawędziach frontów; bogaty wybór szaf ubraniowych i biurek z nadstawkami. Możliwość 
zabudowy narożników (symbol:  ). 48 elementy w kolorach: olcha miodowa oraz buk.

system
modułowy

buk olcha
miodowa
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dwie opcje 
witryny!

piaskowana szyba 
+ rama w kolorze 
srebrnym
(buk lub olcha 
miodowa)

przezroczysta szyba 
+ rama w kolorze 
frontów (buk lub 
olcha miodowa) 

1

2

regał
KO/8/7
wys./szer./gł. 
86/74/33,5cm

szafka
KD/8/7
wys./szer./gł. 
86/74/33,5cm

komoda
K4S/8/7
wys./szer./gł. 
86/74/33,5cm

szafka
KD4S/8/11
wys./szer./gł. 
86/109,5/33,5cm

komoda
K4S/7/4
wys./szer./gł. 
75,5/39/33,5cm

szafka (2szt) KD/11/7, półka (2szt) KP/1/7

szafka nocna K1S/4/4, łóżko KLOZ/90, regał (3szt) KOP/19/4 

komoda K4S/7/4, łóżko KLOZ/90, szafka wysoka KD/19/5, szafa narożnikowa KSUN/19/7, 
szafka wysoka KD/19/7, biurko KBIU/8/9, szafka nocna K1S/4/4  

1

2

3

buk olcha
miodowa

szafka
KD/4/6
wys./szer./gł.
43/60/36,5cm

szafka
KD1S/8/4

wys./szer./gł.
80,5/40/36,5cm

szafka na buty
KPB/8/7
wys./szer./gł.
88,5/76/17,5cm

szafka na buty
KPB/12/7
wys./szer./gł.
127/76/17,5cm

szafka na buty
KPB/19/6
wys./szer./gł.
198,5/60/36,5cm

szafa
KSU2S/19/5
wys./szer./gł.
198,5/54/55cm

wieszak
KWL/15/10
wys./szer./gł.
154/100/20cm

szafa narożnikowa
KSUN/19/7
wys./szer./gł.
198,5/71,5/33-71,5cm

szafka nocna
K1S/4/4
wys./szer./gł.
43/39/33,5cm

łóżko
KLOZ/90
wys./szer./dł.
44-55/94/204,5cm

materac
szer./dł.
90/199cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

szafka wysoka
KD2S/19/7
wys./szer./gł. 
198,5/74/40cm

szafka wysoka
KD2S/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/40cm

szafa
KSU/19/7
wys./szer.gł.
198,5/74/55cm

szafka wysoka
KD/19/7
wys./szer./gł.
198,5/74/40cm

szafka wysoka
KD/19/5
wys./szer./gł.
198,5/54/40cm

szafa
KSU2S/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/55cm

szafa
KSU2S/19/7
wys./szer./gł. 
198,5/74/55cm

witryna
KW2S/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/40cm
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pop

3

regał narożnikowy
zewnętrzny

KNZO/19/3
wys./szer./gł. 198,5/33/33cm

regał
K3SO/19/4
wys./szer./gł. 
198,5/39/26,5cm

regał
KOP/19/4
wys./szer./gł. 
198,5/39/27cm

regał
KO/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/33,5cm

regał
KO/19/7
wys./szer./gł. 
198,5/74/33,5cm

półka
KP/1/5
wys./szer./gł. 
8/54/26cm

półka
KP/1/7
wys./szer./gł. 
8/74/26cm

półka
KP/1/9
wys./szer./gł. 
8/90/26cm

półka
KP/1/11
wys./szer./gł. 
8/109,5/26cm

półka
KPO/3/7
wys./szer./gł. 
32/74/26,5cm

półka
KPO/3/11
wys./szer./gł. 
32/109,5/26,5cm

półka
KP/3/11
wys./szer./gł. 
32/109,5/26cm

system
modułowy

biurko
KBIU/8/9
wys./szer./dł.
75,5/60/90cm

biurko
KBIUN/8/9
wys./szer./dł.
75,5/90,5/90,5cm

biurko
KBIU/8/14
wys./szer./dł.
75,5/67,5/135cm

biurko
KBIU/8/16
wys./szer./dł.
75,5/75/160cm

biurko
KBIU/8/12
wys./szer./dł.
75,5/60/120cm

nadstawka na biurko 
KN2S/11/11
wys./szer./gł.
111/120/26,5cm

szafka rtv
KRTVD1S/5/9
wys./szer./gł.
51/90/58cm

stolik okolicznościowy
KLAW/110/S
wys./szer./dł.
53/60/110cm

krzesło
TOP
wys./szer./gł.
96/42/50cm
*krzesło na zamówienie
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1

2 3

1

stolik okolicznościowy
TLAW 55/100
wys./szer./dł.
53/55/100cm

stolik okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł.
52,5/55/80cm

stolik okolicznościowy
TLAW 60/120
wys./szer./dł.
52,5/60/120cm

szafka rtv
TRTV 60/50
wys./szer./gł.
49/60/33cm

szafka rtv
TRTV 80/50
wys./szer./gł.
49/80/50,5cm

szafka rtv
TRTV 90/50
wys./szer./gł.
49/90/50,5cm

szafka rtv
TRTV 60/70
wys./szer./gł.
70/60/44,5cm
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tip-top

6

4

5

system
modułowy

komoda TKOM 5S/70, szafka TKOM 2D/5S, witryna (2szt) TWIT 1D1S L/P, stół MEZO, 
krzesło (2szt) TOP

stolik okolicznościowy TLAW 55/100, regał (2szt) TREG 40 O/180, komoda (2szt)
TKOM 5S/70, szafka TKOM 2D

uchwyt

regał (3szt) TREG 70 O/180, szafka TKOM 1DL, szafka TKOM 1DP (2szt), biurko TBIU80, 
sofa TIP TOP 3R, pufa TIP-TOP

sofa TIP TOP 3R, regał (2szt) TREG 70 O/180, szafka KOM1DL, szafka (2szt) KOM1D P, 
regał TREG 70 O/180, pufa TIP-TOP 

witryna (2szt) TWIT 1D1S L/P, szafka rtv TRV 80/50, komoda TKOM 60

1 4

5

6

2

3

Projekt, który pozwolił prostymi środkami osiągnąć maksymalny efekt. Relacja ceny poszczególnych elementów tego systemu do ich 
funkcjonalności i modnej formy spowodowała, że zaraz po wprowadzeniu na rynek pobił wszystkie rekordy sprzedaży. 36 elementów
w kolorach: klon nida i olcha miodowa oraz 6 elementów dostępnych w opcji: jabłoń ciemna. Zobacz komplet TIP (str.130-131) 
oparty na projekcie systemu TIP-TOP. Jeszcze lepsza cena.

olcha
miodowa

jabłoń 
ciemna

klon
nida
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biurko (2szt) TBIU 1D1S/100, regał (4szt) TREG 40 O/180, szafka wysoka 
(2szt) TREG 1D1S L/P126
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1

2

regał
TREG CD/180
wys./szer./gł.
183/18/17,5cm 

regał
TREG 40 O/180
wys./szer./gł.
183/40/33,5cm 

regał
TREG 70 O/180
wys./szer./gł.
183/67/33,5cm 

szafka wysoka
TREG 1D1S L/P
wys./szer./gł.
183/50/41,5cm 

opcja za
dodatkową
opłatą

szafa
TSZF 2D
wys./szer./gł.
183/67/51,5cm
*w opcji 2 lub 4 półki 

witryna
TWIT 1D1S L/P
wys./szer./gł.
183/50/41,5cm 

witryna
TWIT 1D1S L/P
wys./szer./gł.
190,5(183+7,5)/60
(50+10)/ 48,5(41,5+7)cm 

zwieńczenie
do witryny
TWIT 1D1S
-BLAT 
wys./szer./gł.
7,5/60/48,5cm

łóżko
TLOZ 90W
wys./szer./dł.
50,5-60,5/95/202,5cm 

materac
szer./dł.
89/199cm

*wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

* np: L21/90 L ilość listew, 90 szerokość wkładu

półka (3szt) TPOL 100, półka TPOL 50, komoda TKOM 5S/70, regał (3szt)
TREG 40 O/90, biurko TBIUN 80, łóżko (2szt) TLOZ 90W, pufa TIP-TOP

biurko TBIU 801 2
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tip-top
3

4

system
modułowy

półka
TNAD 90
wys./szer./gł.
51,5/90/25,5cm

regał
TREG CD/90
wys./szer./gł.
92,5/18/17,5cm

regał
TREG 40 O/90
wys./szer./gł.
92,5/40/33,5cm 

regał
TREG 70 O/90
wys./szer./gł.
92,5/67/33,5cm 

barek
TBAR 70
wys./szer./gł.
122,5/67/33,5cm  

szafka
TKOM 1D L/P
wys./szer./gł.
92,5/50/33,5cm 

szafka
TKOM 2D
wys./szer./gł.
92,5/67/33,5cm 

szafka
TKOM 2D/5S
wys./szer./gł.
92,5/100/33,5cm 

komoda
TKOM 5S/70
wys./szer./gł.
92,5/67/33,5cm 

komoda
TKOM 60
wys./szer./gł.
71/60/33,5cm 

lustro
TLUS 50
wys./szer.
72,5/50cm 

półka
TPOL 50
wys./szer./gł.
8/50/22cm 

półka
TPOL 70
wys./szer./gł.
8/67/22cm 

półka
TPOL 100
wys./szer./gł.
8/100/22cm 

biurko
TBIUN 80
wys./szer./dł.
74,5/81/81cm

biurko
TBIU 60
wys./szer./dł.
74,5/50,5/60cm

biurko
TBIU 80
wys./szer./dł.
74,5/50,5/80cm

biurko
TBIU 1D1S/100
wys./szer./dł.
74,5/49/100cm

biurko
TBIU 1S/100
wys./szer./dł.
74,5/49/100cm

nadstawka na biurko
TPM
wys./szer./gł.
10/35/35cm

pufa
TIP TOP
wys./szer./gł.
38/55/38cm

fotel
TIP TOP
wys./szer./gł.
65/76/75  cm

z pojemnikiem na pościel i funkcją spania
pow. spania 120x190

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK

sofa
TIP TOP 3R
wys./szer./gł.
65/218/84cm

z pojemnikiem na pościel i funkcją spania
pow. spania 116x187cm

sofa
TIP TOP 2R
wys./szer./gł.
65/144/84cm

biurko  TBIU 1D1S/100, regał (2szt) TREG CD/180,
szafka (2szt) TKOM 1D L/P, regał TREG 70 O/90,
szafka wysoka (2szt) TREG 1D1S L/P

regał TREG 40 O/180, szafka wysoka TREG 1D1S P, 
biurko TBIU 1S/100

3

4

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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tip

3

2

klon
nida

olcha
miodowa

jabłoń
ciemna

komplet

kolor: jabłoń ciemna; wys.183-190,5 / szer.273,5 / gł.33,5-51,5cm 

kolor: klon nida

kolor: olcha miodowa1 3
2

Oparty na projekcie systemu TIP-TOP - dzięki produkcji i sprzedaży w komplecie - TIP jest jeszcze bardziej atrakcyjny cenowo. Dostępny 
w 3 kolorach: klon nida, jabłoń ciemna oraz bijący rekordy popularności - kolor miodowej olchy. Sprzedaż tylko w komplecie!
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1

2 3

witryna
REG1W2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.
194,5/50/45cm

witryna
REG2W_19_8
wys./szer./gł.
194,5/80/45cm

krzesło 
TAURI
wys./szer./gł. 
92/46/50cm

stół 
TAURI
wys./szer./dł. 
76/90/140-180cm
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tauri

4

5 6

olcha 
miodowa

dąb 
wenge

witryna REG2W_19_8, szafka REG2D_11_8, komoda KOM5S_11_10, witryna 
REG1W2S_19_5P, stół TAURI, sofa CAPSLOCK 2R, pufa RESET

stół TAURI, krzesło (5szt) TAURI, witryna (2szt) REG2W_19_8, kredens 
KOM2D1K3S_11_15

uchwyty

stół TAURI, krzesło (4szt) TAURI, kredens KOM2D1K3S_11_15, komoda KOM5S_11_5 

szafka wysoka REG1D2S_19_5L, witryna wisząca SFW1W_4_10, witryna wisząca SFW1-
W_4_15, szafka rtv RTV2S_5_10, szafka rtv RTV2S_5_15, witryna
REG1W2S_19_5 P 

komoda KOM5S_11_5 szafka rtv RTV2S_5_15, szafka REG2D_11_8

1 4

2
5

3 6

System modułowy Tauri nawiązuje stylistyką do lat 60-tych, charakteryzuje się zaokrągleniami masywnych frontów i cokołów. 21 
elementów systemu występuje w 2 wybarwieniach: olcha miodowa oraz dąb wenge, każdemu z kolorów przypisany jest inny uchwyt. 

system
modułowy
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1

2

3

stół TAURI, krzesło (2szt) TAURI, komoda KOM5S_11_10, komoda KOM5S_11_5

szafka rtv RTV2S_5_15

szafka rtv RTV2S_5_10, witryna REG1W2S_19_5 L, szafka (2szt) REG4D_11_10, szafka wysoka REG1D2S_19_5 P

szafka nocna KOM2S_4_5, łóżko LOZ_160, komoda KOM5S_11_10, krzesło TAURI, szafka wysoka REG2D_19_8, 
witryna REG2W_19_8

1
2

3

4

szafka
REG4D_11_10
wys./szer./gł.
106,5/100/45cm

kredens
KOM2D1K3S_11_15
wys./szer./gł.
106,5/150/45cm

szafka rtv
RTV2S_5_10
wys./szer./gł.
46,5/100/59,5cm

szafka rtv
RTV2S_5_15
wys./szer./gł.
46,5/150/59,5cm

witryna wisząca
SFW1W_4_10
wys./szer./gł.
40/100/26cm

witryna wisząca
SFW1W_4_15
wys./szer./gł.
40/150/26cm

półka
P_1_10
wys./szer./gł.
4,5/100/26cm

półka
P_1_15
wys./szer./gł.
4,5/150/26cm
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tauri

4

system
modułowy

komoda
KOM5S_11_10
wys./szer./gł.
106,5/100/45cm

komoda
KOM5S_11_5
wys./szer./gł.
106,5/50/45cm

szafka
REG1D_11_5 L/P
wys./szer./gł.
106,5/50/45cm

szafka  
REG2D_11_8
wys./szer./gł.
106,5/80/45cm

szafka wysoka
REG2D_19_8
wys./szer./gł.
194,5/80/45cm

szafka wysoka
REG1D2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.
194,5/50/45cm

szafka nocna
KOM2S_4_5
wys./szer./gł.
38,5/50/45cm

łóżko 
LOZ_160
wys./szer./dł.
30-70/173/206,5cm

szafa 
SZF2D_19_8
wys./szer./gł.
194,5/80/59,5cm

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

krzesło 
TAURI
wys./szer./gł. 
92/46/50cm

stół 
TAURI
wys./szer./dł. 
76/90/140-180cm

* np: L21/160 L ilość listew, 160 szerokość 
wkładu

olcha 
miodowa

dąb 
wenge
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2 3

stolik okolicznościowy - szafka rtv
ELLAW/4/9
wys./szer./dł.
40,5/54/90cm

krzesło ELIPPE
ELKRS
wys./szer./gł.
93/47/54cm

stół ELIPPE
ELSTOR
wys./szer./dł.
75/80/126,5-176,5cm

szafka
EL2D2S/7/13,5 
wys./szer./gł.
62,5/135/45cm

komoda
EL4S/7/9 
wys./szer./gł.
62,5/90/45cm
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elippe

5

4

system
modułowy

klon
strassburg

Nowoczesne wzornictwo z nutką nostalgii. Przemyślane elementy pozwalają tworzyć różnorodne - harmonijne układy. Modny rysunek 
klonu wybarwiony w ciepłym, słonecznym kolorze. Odpowiednie ułożenie słojów podkreśla dwa kierunki zaokrągleń. Specjalnie za-
projektowany wygodny uchwyt stanowi z meblem stylistyczną całość. Regulowane nóżki umożliwiają wypoziomowanie i precyzyjne 
dopasowanie zestawionych mebli. 45 elementów w kolorze: klon strassburg. 

szafka nocna EL1S/4/5, regał (2szt) ELO/19/9, witryna ELW/19/5 L, półka ELP/1/9, 
komoda EL4S/7/9, szafka EL2D2S/7/13,5, szafka EL4D/10/9, stolik okolicznościowy 
ELLAW/4/9

szafka EL2D2S/7/13,5, szafka EL6D/15/13,5, stolik okolicznościowy ELLAW/4/9 

uchwyt

szafka (2szt) EL4D/10/9, witryna ELW/19/5 L, półka ELP/1/13,5, kredens EL2D7-
S/12/13,5, witryna ELW/19/9, stół ELIPPE ELSTOR, krzesło (4szt) ELIPPE ELKRS 

witryna (2szt) ELW/19/9, regał ELO/19/5, komoda mobilna ELC/5/5, biurko ELBIU/7/14, 
łącznik do stołów biurowych ELLACZ/1/7,stół biurowy ELBIU/7/16, stolik okolicznościowy 
ELLAW/4/9, komoda EL5S/12/5  

1 4

2

3

5
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komoda mobilna
ELC/5/5
wys./szer./gł.
56/47,5/34,5cm

biurko
ELBIU/7/10
wys./szer./dł.
75/64/100cm

biurko
ELBIU/7/14
wys./szer./dł.
75/64/140cm

stół biurowy
ELBIU/7/12
wys./szer./dł.
75/64/120cm

łącznik do stołów
ELLACZ/1/7
wys./szer./gł.
3/64/64cm

stół biurowy
ELBIU/7/16
wys./szer./dł.
75/64/160cm

regał
ELO/19/9
wys./szer./gł.
189/90/34,5cm

regał
ELO/19/5
wys./szer./gł.
189/47,5/34,5cm

regał
ELO/10/5
wys./szer./gł.
98/47,5/34,5cm

witryna
ELW/19/9
wys./szer./gł.
189/90/34,5cm

witryna
ELW/19/5 L/P
wys./szer./gł.
189/47,5/34,5cm

kredens
EL2D7S/12/13,5 
wys./szer./gł.
113/135/45cm

kredens
EL2D2S/12/9 
wys./szer./gł.
113/90/45cm

szafka
EL2D/19/9
wys./szer./gł.
189/90/34,5cm

szafka
ELD/19/5 L/P
wys./szer./gł.
189/47,5/34,5cm

szafa
ELSUL3D3S/19/13,5
wys./szer./gł.
189/135/60cm

szafa
ELSU2D2S/19/9
wys./szer./gł.
189/90/60cm

szafa
ELSUL4D/21/18
wys./szer./gł.
213/180/60cm

komoda
EL5S/12/5 
wys./szer./gł.
113/47,5/45cm

szafka
EL3D3S/9/13,5 
wys./szer./gł.
83/135/45cm

szafka
EL6D/19/9
wys./szer./gł.
189/90/34,5cm

szafka
EL3D/19/5 L/P
wys./szer./gł.
189/47,5/34,5cm

szafka
EL6D/15/13,5
wys./szer./gł.
154/135/34,5cm

szafka
EL4D/10/9
wys./szer./gł.
98/90/34,5cm

szafka nocna
EL2S/4/5 
wys./szer./gł.
38/47,5/36cm

szafka nocna
EL1S/4/5
wys./szer./gł.
38/47,5/34,5cm

łóżko     
ELLOZ/90
wys./szer./dł.
62/102/206,5cm

* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

materac
szer./dł.
90/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

łóżko     
ELLOZ/140
wys./szer./dł.

62/150/218,5cm

łóżko     
ELLOZ/160
wys./szer./dł.
62/168,5/218,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

materac
szer./dł.

140/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

sofa
ELIPPE
wys./szer./gł.
70/212/90cm

•z pojemnikiem na pościel
  i funkcją spania
  pow. spania 130x190cm

wieszak
ELH/1/4
wys./szer./gł.
15/42,5/25cm

szafka
EL1DK/4/9
wys./szer./gł
42,5/90/34,5cm

lustro
(pionowe lub poziome)
ELLU/13/5
wys./szer.
135/47,5cm

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK
dostępny także fotel - patrz strona 299
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elippe

półka
ELP/3/13,5
wys./szer./gł.
27,5/135/22cm

półka
ELP/3/9
wys./szer./gł.
27,5/90/22cm

półka
ELP/3/5
wys./szer./gł.
27,5/47,5/22cm

półka
ELP/4/13,5
wys./szer./gł.
39,5/135/22cm

półka
ELP/4/9
wys./szer./gł.
39,5/90/22cm

półka
ELP/4/5
wys./szer./gł.
39,5/47,5/22cm

półka
ELP/1/13,5
wys./szer./gł.
18/135/25cm

półka
ELP/1/9
wys./szer./gł.
18/90/25cm

półka
ELP/1/5
wys./szer./gł.
18/47,5/25cm

klon
strassburg system

modułowy

półka ELP/3/9, półka ELP/1/9 

szafa ELSU2D2S/19/9, półka ELP/3/9, łóżko ELLOZ/90, szafka nocna 
EL1S/4/5, szafka EL6D/19/9, biurko ELBIU/7/10 

półka (6szt) ELP/4/5, szafa ELSUL3D3S/19/13,5, szafka nocna (2szt) 
EL1S/4/5, łóżko ELLOZ/160, stolik okolicznosciowy ELLAW/4/9

11

2

3

2

3

 139

zbiorczy_080-163.indd   139 8/8/11   1:27:52 PM



1140

zbiorczy_080-163.indd   140 8/8/11   1:27:58 PM



syriusz

4

2 3

witryna XW1S/20/6, półka (2szt) XP/1/12, półka XP/1/6, szafka rtv XRTV2S/4/12

półka XP/1/8, szafka rtv XRTV1S/4/8, witryna XW1S/20/6, szafka wysoka XD1S/20/6

kredens X2W1K3S/12/16, witryna X2W1S/20/9, biurko XBIU/7/17

witryna X2W1S/20/9, kredens X2D4S/9/18, stół SYRIUSZ XSTO 150, krzesło SYRIUSZ 
(4szt) XKRS

1 3

42

Masywna forma! Atrakcyjna cena! Nowe technologie pozwoliły na takie połączenie! Mleczne szyby witryn, aluminiowy kolor uchwytów, 
pogrubione wieńce i cokoły, eliptyczny kształt nóżek - nadają nowoczesny charakter. Podnośniki gazowe w poziomych witrynach i rolko-
we prowadnice szufl ad - zapewniają wygodne ich otwieranie. 41 elementów w kolorze: klon strassburg, w tym 23 elementy także w wersji 
kolorystycznej: klon strassburg / wanilia. 

system
modułowy

klon strassburg / 
wanilia

klon
strassburg
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1

3

2

4 Dwie wersje kolorystyczne!
23 elementy dostępne są w dwóch wersjach 
kolorystycznych: klon strassburg oraz klon 
strassburg / wanilia.

szafa
XSU2D/20/9 
wys./szer./gł.
194,5/90/63cm

szafa narożnikowa
XSUN/20/7 
wys./szer./gł.
194,5/41-68/41-68cm

szafa 
XSUL3D/20/16 II 
wys./szer./gł.
194,5/160/63cm

szafka wysoka
XD1S/20/6 
wys./szer./gł.
194,5/60/41cm

szafka nocna
X1S/5/6 
wys./szer./gł.
46/60/41cm

szafka nocna
X2S/5/5 
wys./szer./gł.
46,5/49/41cm

* np: L16/2x80 - L ilość listew,
  2x80 szerokość wkładu

łóżko
XLOZ/160
wys./szer./dł.
86/176,5/215cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80
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syriuszsystem
modułowy

witryna
XW1S/20/6 L/P 
wys./szer./gł.
194,5/60/41cm

witryna
X2W1S/20/9 
wys./szer./gł.
194,5/90/41cm

regał
XO/20/6
wys./szer./gł.
194,5/60/41cm

regał
narożnikowy
XNZ/20/4
wys./szer./gł.
194,5/41/41cm

kredens
X2W1K3S/12/16 
wys./szer./gł.
119/160/41cm

regał
narożnikowy
XNZ/12/4
wys./szer./gł.
119/41/41cm

regał
XO/12/6
wys./szer./gł.
119/60/41cm

kredens
X2D1K3S/12/16 
wys./szer./gł.
119/160/41cm

wieszak
XPN/15/6
wys./szer./gł.
148/60/4,5cm

szafka
X2D/12/9 
wys./szer./gł.
119/90/41cm

komoda
X5S/12/6 
wys./szer./gł.
119/60/41cm

szafka
XD/12/6 L/P 
wys./szer./gł.
119/60/41cm

szafka rtv
XRTV1S/7/7 
wys./szer./gł.
74,5/68/52cm

szafka rtv
XRTV1S/4/8 
wys./szer./gł.
44/80/63cm

szafka rtv
XRTV2S/4/12 
wys./szer./gł.
44/120/63cm

kredens
X2W4S/9/18 
wys./szer./gł.
92/177/41cm

kredens
X2D4S/9/18 
wys./szer./gł.
92/177/41cm

komoda
X4S/9/9 
wys./szer./gł.
92/90/41cm

komoda
X4S/9/6 
wys./szer./gł.
92/60/41cm

półka
XP/1/7
wys./szer./gł.
3/70/25cm

półka
XP/1/6
wys./szer./gł.
3/60/25cm

półka
XP/1/12
wys./szer./gł.
3/120/25cm

półka
XP/1/8
wys./szer./gł.
3/80/25cm

witryna wisząca
XWZ/4/9
wys./szer./gł.
39,5/90/30,5cm

witryna wisząca
XWZ/4/15
wys./szer./gł.
39,5/150/30,5cm

lustro
XLUS/8/9
wys./szer.
75/90cm

lustro
XLUS/10/6
wys./szer.
100/60cm

biurko
XBIU/7/17 
wys./szer./dł.
75/67/170cm

biurko
XBIU/7/12 
wys./szer./dł.
75/67/120cm

stolik okolicznościowy
XLAW/5/12
wys./szer./dł.
46/58/120cm

stół SYRIUSZ
XSTO 150
wys./szer./dł.
74/85/150-190cm

krzesło SYRIUSZ
XKRS
wys./szer./gł.
95/44/55cm

klon
strassburg

klon strassburg / 
wanilia

półka XP/1/7, komoda X4S/9/6, łóżko XLOZ/160, półka XP/1/7, 
szafka nocna X2S/5/5, szafka wysoka XD1S/20/6L, szafa narożnikowa 
XSUN/20/7, szafka wysoka XD1S/20/6P, biurko XBIU/7/12, krzesło 
Syriusz XKRS

szafka nocna (2szt) X2S/5/5, łóżko XLOZ/160, komoda X4S/9/6, 
szafa XSUL3D/20/16 II     

1

2

elementy dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych
(pozostałe wyłącznie w kolorze klonu strassburg)
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biurko
BIURKO “140”
wys./szer./dł.
76/67/137cm

biurko
BIURKO “123”
wys./szer./dł.
75-85/59/123cm

biurko
BIURKO “109”
wys./szer./dł.
76/59/109cm

biurko
BIURKO “120N”
wys./szer./dł.
76/100,5/100,5cm

szafka
DKZ/5/4
wys./szer./gł.
58,5/40/40cm

komoda
S4KZ/5/4
wys./szer./gł.
58,5/40/40

biurko
BIURKO „120K”
wys./szer./dł.
76/59/120cm

biurko
BIURKO „90”
wys./szer./dł.
75/59/90cm

stół biurowy
BIURKO 7/12
wys./szer./dł.
76/72/120cm

stół biurowy
BIURKO 7/16
wys./szer./dł.
76/72/160cm

2

1

3
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XXI

5 6

4

szafka wysoka D/18/5, regał (2szt) O/18/4, szafka wysoka D/18/5, witryna W/18/5, 
szafa narożnikowa SUN/18/7, witryna W/18/5, szafka D/10/5, szafka D/10/7, stół 
biurowy BIURKO 7/16, szafka DKZ/5/4, stół biurowy BIURKO 7/12, komoda 
S4KZ/5/4

półka P/1/5, półka P/1/7, łóżko WALDEK 90, szafka wysoka D2S/18/5, biurko 
BIURKO „109”, szafka wisząca RD/9/11, regał O/18/4, szafa SU2S/18/7, regał 
(2szt) O/7/4 

biurko BIURKO “120N”

witryna (2szt) W/18/5, szafa narożnikowa SUN/18/7, regał (2szt) O/18/4, półka (2szt) P/1/7, 
szafka rtv (2szt) RTVD/4/7 

uchwyt

regał O/18/4, półka R/9/11, biurko BIURKO „123”, witryna W/18/5, szafka rtv RTVD/4/7, 
półka (2szt) P/1/7, szafka wysoka D/18/5, półka (4szt) P/1/5, witryna W/18/5

1 4

2

3

5

6

Cechy tego systemu to: fronty o pochylonych krawędziach; duża ilość biurek z nadstawkami, system akcesoriów (SIRO) do mo-
cowania ażurowych regałów, gięte szkło witryn narożnikowych, nadstawki nad szafy umożliwiające wykorzystanie całej wysokości 
pomieszczeń, wiele możliwości zabudowy narożników (symbol:  ), regulowane nóżki (łatwe poziomowanie i dopasowanie zesta-
wianych elementów). 55 elementów w kolorze: olcha.

system
modułowy

olcha
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1

szafka
nadstawka
DG/5/7
wys./szer./gł.
54/68/50,5cm

szafka
nadstawka
D/5/7
wys./szer./gł.
54/68/33,5cm

szafka 
nadstawka

D/5/5
wys./szer./gł.

54/49/33,5cm

szafka
nadstawka
narożnikowa
DNW/5/7
wys./szer./gł.
54/33,5-68/33,5-68cm

szafa
narożnikowa 
SUN/18/7
wys./szer./gł.
189,5/33,5-68/33,5-68cm

regał
O/18/3

wys./szer./gł.
189,5/30/33,5cm

regał
O/18/4
wys./szer./gł.
189,5/40/33,5cm

regał
O/18/7
wys./szer./gł.
189,5/68/33,5cm

szafka wysoka 
D/18/5
wys./szer./gł.
189,5/49/33,5cm

szafka wysoka 
D/18/7
wys./szer./gł.
189,5/68/33,5cm

szafa 
SU/18/5
wys./szer./gł.
189,5/49/50,5cm

szafa 
SU/18/7
wys./szer./gł.
189,5/68/50,5cm

regał
narożnikowy
zewnętrzny
NZ/7/3
wys./szer./gł.
82,5/33,5/33,5cm

regał
O/7/4
wys./szer./gł.
82,5/40/33,5cm

regał
O/7/7
wys./szer./gł.
82,5/68/33,5cm

szafka 
D/7/5
wys./szer./gł.
82,5/49/33,5cm

szafka
D/7/7
wys./szer./gł.
82,5/68/33,5cm

szafka
D2S/7/7
wys./szer./gł.
82,5/68/33,5cm

szafka
D3S/10/7
wys./szer./gł.
111,5/68/33,5cm

barek
B/10/7
wys./szer./gł.
111,5/68/33,5cm

szafka
D/10/7
wys./szer./gł.
111,5/68/33,5cm

szafka
D/10/5
wys./szer./gł.
111,5/49/33,5cm

regał
O/10/7
wys./szer./gł.
111,5/68/33,5cm

regał
O/10/4
wys./szer./gł.
111,5/40/33,5cm

regał narożnikowy
zewnętrzny
NZ/10/3
wys./szer./gł.
111,5/33,5/33,5cm

witryna narożnikowa
zewnętrzna
NZ/10/3+SZKŁO
wys./szer./gł.
111,5/33,5/33,5cm

szafka
D7S/10/10
wys./szer./gł.
111,5/102/33,5cm

komoda
S6/10/7
wys./szer./gł.
111,5/68/33,5cm

komoda
S6/10/5
wys./szer./gł.
111,5/49/33,5cm
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XXI
2

3

szafka wysoka 
D2S/18/5
wys./szer./gł.
189,5/49/33,5cm

szafa 
SU2S/18/7
wys./szer./gł.
189,5/68/50,5cm

witryna 
W3S/18/7
wys./szer./gł.
189,5/68/33,5cm

witryna
W/18/5
wys./szer./gł.
189,5/49/33,5cm

szafka
wysoka z lustrem
L2S/18/5
wys./szer./gł.
189,5/49/33,5cm

szafka wisząca
RD/9/11
wys./szer./gł.
97,5/109/20cm

półka
R/7/17
wys./szer./gł.
97,5/176/20cm

półka
R/9/11
wys./szer./gł.
99/109/20cm

łóżko z pojemnikiem na pościel,
materac ze stelażem bonell
lub pianka

łóżko
WALDEK 90
wys./szer./dł.
55-65/95/203cm

materac
szer./dł.
90/199cm

półka
P/1/5
wys./szer./gł.
8/49/27,5cm

półka
P/1/7
wys./szer./gł.
8/68/27,5cm

system
modułowy

witryna narożnikowa zewnętrzna (2szt) NZ/10/3+SZKŁO,
szafka D7S/10/10 

szafka wisząca RD/9/11, biurko BIURKO „109” 

łóżko (2szt) WALDEK 90, szafa SU/18/5, szafa 
SU2S/18/7, szafa SU/18/5, komoda S5/7/7

szafka rtv
RTVD/4/7
wys./szer./gł.
49,5/68/50,5cm 

szafka rtv
RTV/6/7
wys./szer./gł.
69/68/50,5cm 

komoda
S5/7/5
wys./szer./gł.
82,5/49/33,5cm

komoda
S5/7/7
wys./szer./gł.
82,5/68/33,5cm

szafka
D/3/6
wys./szer./gł.
39/60/33,5cm

olcha

1

2

3
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1

bieliźniarka
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

barek
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

witryna
wysoka
wys./szer./gł.
235,5/60/35,5cm

witryna rtv
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

witryna
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/60/35,5cm 

regał
(ukośny)
wys./szer./gł.
235,5/50/35,5-52cm

regał
(narożnikowy
zewnętrzny)
wys/szer/gł.
235,5/35,5/33cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

komoda 60
wys/szer/gł.
74,5/60/52cm

komoda
(komoda 90)
wys./szer./gł.
74,5/90/52cm

szafa 
narożnikowa
wys./szer./gł.
235,5/90/33-90cm

szafka 
wysoka
wys./szer./gł.
235,5/60/35,5cm

szafa
wys./szer./gł.
235,5/90/52cm

komoda
(podstawka 60)
wys/szer/gł.
41,5/60/52cm
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borys

2

3

system
modułowy

komoda 60 (2szt) szafka wysoka, regał (ukośny), szafa, witryna rtv (nadstawka),
komoda (podstawka 90), witryna (nadstawka), komoda (podstawka 60)

komoda 90, komoda (podstawka 60), witryna
(nadstawka), witryna wysoka (2szt), komoda (podstawka 90) (2szt), regał (nadstawka) 
(2szt)

regał (narożnikowy zewnętrzny), witryna (nadstawka), komoda (podstawka 60), regał 
(nadstawka), komoda (podstawka 90), witryna wysoka, szafa narożnikowa, witryna 
wysoka, barek (nadstawka), komoda (podstawka 90), szafka wysoka, regał 
(narożnikowy zewnętrzny)

1 3

2

Wysoka, prosta zabudowa z głębokimi komodami i szafą pozwala wykorzystać pełną wysokość wnętrza. Narożniki: zewnętrzny (regał) 
i wewnętrzny (szafa).15 elementów w kolorze: olcha.

olcha
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1

biurko
BIU1S
wys./szer./dł.       
75/59/100cm 

biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł.       
75/59/120cm 

kredens
KOM2D5S
wys./szer./gł.
92/135/33cm

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.       
53/60/120cm 

32
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klio

4

5

regał REG2S, szafka wysoka REG1D2S, regał REG/72, regał REG2S, regał REG/72, 
biurko BIU1D1S, biurko BIU1S

biurko BIU1S, biurko BIU1D1S, kredens KOM2D5S, regał (2szt) REG/72

uchwyt

witryna REG1W2S, regał REG2S, witryna REG1W2S, półka (2szt) POL/135, kredens 
KOM2D5S, stół STO/120, krzesło (4szt) KLIO 

szafka RTV (2szt) RTV/60,witryna REG1W2S, półka POL/135, komoda KOM5S/50, 
komoda KOM5S/72, regał REG2S; szafka wysoka REG1D2S, lustro LUS/50, szafka 
KOM2D, sofa MONACO 2FBK, pufa MONACO

1 4

2 5
3

Uniwersalne wzornictwo, zróżnicowana kolorystyka oraz proste uchwyty to atuty mebli z systemu KLIO. Kolekcję tworzą 23 bryły
w kolorach: buk tatra, dąb wenge / śliwa wallis, dąb wenge / palio.           

system
modułowy

buk
tatra

dąb
wenge /
śliwa wallis

dąb
wenge /
palio
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1

2

regał
REG2S
wys./szer./gł.
183/53/33cm

regał
REG/72
wys./szer./gł.
183/72/33cm

komoda
KOM5S/50
wys./szer./gł.
92/50/33cm

komoda
KOM5S/72
wys./szer./gł.
92/72/33cm

półka
POL/72
wys./szer./gł.
8/72,5/2cm

półka
POL/135
wys./szer./gł.
8/135/2cm

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.       
92/72/33cm 

szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł.
92/50/33cm 

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
72,5/50/2cm 

kredens
KOM2D5S
wys./szer./gł.
92/135/33cm
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3

biurko BIU1S, komoda KOM5S/50, półka POL/72, półka POL/135 łóżko LOZ/90,
szafka wysoka REG1D2S, regał REG2S, szafka KOM1D1S, 

regał REG2S, kredens KOM2D5S, witryna REG1W2S, biurko BIU1D1S, półka POL/72, 
regał REG2S

szafka nocna (2szt) KOM1S, łóżko LOZ/140, szafa SZF3D1S, komoda KOM5S/50, 
lustro LUS/50, komoda KOM5S/72

2

3

1

witryna
REG1W2S
wys./szer./gł.
183/50/33cm

szafka rtv
RTV/60
wys./szer./gł.
51/60/33cm 

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
38,5-53,5/97/204cm 

krzesło
KLIO
wys./szer./gł.
85/43/52cm 

szafka wysoka
REG1D2S
wys./szer./gł.       
183/72/33cm

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.       
183/90/53cm 

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.       
53/60/120cm 

łóżko
LOZ/140
wys./szer./dł.       
38,5-53,5/147/204cm 

biurko
BIU1S
wys./szer./dł.       
75/59/100cm 

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.       
39/40/33cm 

stół
STO/120
wys./szer./dł.       
76,5/80/120cm 

szafa
SZF3D1S
wys./szer./gł.       
183/135/53cm 

biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł.       
75/59/120cm  

materac
szer./dł.
90/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

kliosystem
modułowy

buk
tatra

dąb
wenge /
śliwa wallis

dąb
wenge /
palio
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1

2 3

regał
REG/59/75
wys./szer./gł.
75/59/31cm

biurko
BIU/117
wys./szer./dł.
74,5/52/117cm

regał
SFK
wys./szer./gł.
39,5/40/31cm

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

szafka
KOM2D1S
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

szafka
KOM4D1S
wys./szer./gł.
74,5/117/31cm
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atriss

4

system
modułowy

olcha
miodowa

szafka KOM4D1S, szafa SZF2D, regał BIU/117, komoda KOM5S

regał REG/59/185, regał REG2D5S, kredens KOM2D5S

szafka KOM4D1S

regał REG/59/185, regał REG2D5S, półka POL/117, kredens KOM2D5S, regał REG4D 
szafka KOM4D1S

regał REG2D5S, biurko BIU/117, komoda KOM5S, szafa SZF2D, szafka KOM4D1S

1
2
3

5

4

5

Nowy system modułowy został zaprojektowany z myślą o zwolennikach prostego wzornictwa. Kolekcję tworzą meble przeznaczone 
głównie do pokoi młodzieżowych, ale wielość i różnorodność brył pozwala również na aranżację takich wnętrz jak gabinet, sypialnia 
czy pokój dzienny.18 elementów w kolorze olcha miodowa.
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szafa
SZF3D
wys./szer./gł.
185/120,5/52,5cm

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.
185/81/52,5cm

regał
REG2D5S
wys./szer./gł.
185/59/31cm

regał
REG4D
wys./szer./gł.
185/59/31cm

regał
REG/59/185
wys./szer./gł.
185/59/31cm

regał
REG/59/115
wys./szer./gł.
115/59/31cm

regał
REG/59/75
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

regał
BIU/117
wys./szer./dł.
74,5/52/117cm

regał
SFK
wys./szer./gł.
39,5/40/31cm

półka
POL/117
wys./szer./gł.
8/117/25,5cm

półka
POL/59
wys./szer./gł.
8/59/25,5cm

kredens
KOM2D5S
wys./szer./gł.
74,5/117/31cm

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

szafka
KOM2D1S
wys./szer./gł.
74,5/59/31cm

szafka
KOM4D1S
wys./szer./gł.
74,5/117/31cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./gł.
50,5-31,5/97/203cm

łóżko
LOZ/160
wys./szer./gł.
50,5-31,5/167/203cm

szafa SZF3D, regał SFK, łóżko LOZ/160, półka (2szt) POL/117, półka (2szt) POL/59, 
regał REG/59/75, regał REG/59/115

regał REG/59/185, regał REG2D5S

1

2

olcha
miodowa

materac
szer./dł.
89/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160 L21/160, L16/2x80, 
L21/2x80
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UWAGA!
istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych
w dwóch wersjach kolorystycznych (śliwa wallis /
czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis / biały wysoki
połysk), szafa dostępna jest wyłącznie w kolorze    
śliwa wallis:

zestaw modułowy OGRAL_V składa się z 4 elementów
w kolorach:
śliwa wallis/czarny wysoki połysk, śliwa wallis/biały
wysoki połysk

Elementy systemu OGRAL V:

szafa
SZF2D/20/10
wys./szer./gł.
199/96/58cm   

komoda
KOM2D3S_11_15
wys./szer./gł.
109/151/38cm   

szafka
REG4D_11_11
wys./szer./gł.
109/106/38cm   

szafka wisząca
SFW2W_9_9
wys./szer./gł.
88,5/88,5/30cm   

półka
PAN_4_11
wys./szer./gł.
34/146,5/27cm   

szafka rtv
RTV2S_4_20
wys./szer./gł.
37/198/56,5cm   komoda

KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
72,5/151/38cm   

1
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szafka REG4D_11_11, półka (2szt) PAN_4_11, szafka rtv RTV2S_4_20, szafka wisząca 
SFW2W_9_9, komoda KOM2D3S_7_15, sofa MONACO 2FBK

komoda KOM2D3S_11_15, komoda KOM2D3S_7_15, szafka REG4D_11_11, półka 
PAN_4_11, szafka wisząca SFW2W_9_9, szafka rtv RTV2S_4_20

szafka REG4D_11_11, półka PAN_4_11, szafka wisząca SFW2W_9_9, szafka rtv 
RTV2S_4_20

1

2

3

Powierzchnie matowe oraz na wysoki połysk, kontrast barw i faktur, to główne cechy systemu OGRAL V. Podwieszana witryna,dwubarw-
ne komody, oryginalne półki. W sklad zestawu wchodzi 4 bryły oraz 3 dodatkowe elementy. Istnieje mozliwość zakupu calego zestawu 
lub poszczególnych szafek.

ogral vsystem
modułowy

śliwa wallis /
czarny wysoki 
połysk

śliwa wallis /
biały wysoki
połysk

3

2
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UWAGA!
istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych 
w trzech wersjach kolorystycznych (śliwa wallis / 
czarny wysoki połysk, śliwa wallis / biały wysoki 
połysk, dąb wenge ciemny / biały wysoki połysk), 
szafa dostępna jest wyłącznie w kolorach śliwa wallis 
oraz dąb wenge ciemny:

szafa
SZF2D/20/10
wys./szer./gł.
199/96/58cm   

komoda
KOM2D3S_11_15
wys./szer./gł.
109/151/38cm   

komoda
KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
72,5/151/38cm   

1

Zestaw modułowy OGRAL_M składa się z 6 elementów 
w kolorach:
śliwa wallis/czarny wysoki połysk, śliwa wallis/biały 
wysoki połysk, dąb wenge ciemny/biały wysoki połysk

Elementy systemu OGRAL M:

witryna
REG1W1S_20_6
wys./szer./gł.
199/61,5/38cm   

szafka wisząca
SFW_3_15
wys./szer./gł.
30,5/155/27cm   

półka
P_1_8
wys./szer./gł.
12/80/27cm   

panel
PAN_15_4
wys./szer./gł.
154/45/2cm   

szafka 
KOM1D1S_11_6
wys./szer./gł.
109/61,5/38cm   

szafka rtv
RTV2S_4_15
wys./szer./gł.
37/151,5/56,5cm   
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witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, półka P_1_8, szafka wisząca SFW_3_15, 
szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

komoda KOM2D3S_11_15, witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, półka P_1_8, 
szafka wisząca SFW_3_15, szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6, komoda
KOM2D3S_7_15, fotel CREATIO

witryna REG1W1S_20_6, panel PAN_15_4, półka P_1_8, szafka wisząca SFW_3_15, 
szafka rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

szafa SZF2D_20_10, panel PAN_15_4, półka P_1_8, szafka wisząca SFW_3_15, szafka 
rtv RTV2S_4_15, szafka KOM1D1S_11_6

1 3

2 4

System OGRAL M posiadaja wspólne cechy z systemem OGRAL V. To zestaw 6 elementów, z możliwością uzupełnienia o dodatkowe 3. 
3 wersje kolorystyczne: śliwa wallis / czarny wysoki połysk, śliwa wallis / biały wysoki połysk oraz dąb wenge ciemny / biały wysoki połysk. 
Istnieje mozliwość zakupu calego zestawu lub poszczegolnych szafek.

ogral msystem
modułowy

śliwa wallis /
czarny wysoki 
połysk

śliwa wallis /
biały wysoki
połysk

dąb wenge ciemny /
biały wysoki
połysk

3 4

2
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regał
REG_19_5
wys./szer./gł.
195/53/38,5cm  

regał REG_19_5
+ fronty (1kpl) FD/337/446 
+ szufl ady (1kpl)
SZUF/167/446

regał
REG_19_10
wys./szer./gł.
195/101,5/38,5cm    

regał REG_19_10
+ półka (10szt) PR/451/328

regał REG_19_10
+ fronty (2kpl) FD/337/446 
+ szufl ady (2kpl) SZUF/167/446

regał
REG_15_15
wys./szer./gł.
157/150,5/38,5cm    

regał REG_15_15
+ półka (4szt) PR/451/328
+ fronty (2kpl) FD/337/446 
+ szufl ady (1kpl) SZUF/167/446

regał REG_15_15
+ fronty (2kpl) FD/337/446 
+ szufl ady (1kpl) SZUF/167/446

regał
REG_15_10
wys./szer./gł.
157/101,5/38,5cm    

regał REG_15_10
+ fronty (1kpl) FD/337/446 
+ półka (2szt) PR/451/328
+ szufl ady (1kpl) SZUF/167/446

regał REG_15_10
+ fronty (1kpl) FD/337/446 
+ szufl ady (1kpl) SZUF/167/446

korpusy

przykładowe umiejscowienie półek, szufl ad i frontów wersje
kolorystyczne

szufl ady

fronty półka

szufl ady 1kpl (2szt)
SZUF/167/446

szufl ady 
(1kpl)
SZUF/167/446

szufl ady 
(1kpl)
SZUF/167/446

szufl ady 
(2kpl)
SZUF/167/446

szufl ady 
(1kpl)
SZUF/167/446

szufl ady 
(1kpl)
SZUF/167/446

szufl ady 
(1kpl)
SZUF/167/446

biały/żółty

śliwa wallis

buk tatra

wenge

fronty (2szt)
FD/337/446

fronty (1kpl)
FD/337/446

fronty (1kpl)
FD/337/446

fronty (2kpl)
FD/337/446

fronty (1kpl)
FD/337/446

fronty (2kpl)
FD/337/446

fronty (2kpl)
FD/337/446

półka
PR/451/328

półka (10szt)
PR/451/328

półka (2szt)
PR/451/328

półka (4szt)
PR/451/328

1 2
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4

3

2see

komoda 2szt KOM3S (AUGUST), regał REG_19_5, regał REG_19_10

szufl ady SZUF/167/446

regał wiszący (2szt) HZO 4/17 (DOORS), regał REG_15_10 + fronty (1kpl) FD/337/446 + 
półka (3szt) PR/451/328 + szufl ady (1kpl) SZUF/167/446, regał REG_15_15 + fronty (3kpl) 
FD/337/446 + półka (2szt) PR/451/328 + szufl ady (2kpl) SZUF/167/446, stolik okolicznościowy 
HLAW 120/38 (DOORS)

regał (3szt) REG_19_10, biurko BIU/160 (PIREUS), fotel VKRF, regał REG_19_10

1
2

3

4

Cztery regały i nieograniczone pole do popisu - 2 SEE sprosta najbardziej kreatywnym pomysłom na urządzenie funkcjonalnego 
wnętrza. Możliwość dowolnego konfi gurowania frontów, szufl ad i półek w uniwersalnych regałach sprawia, że każdy może 
dopasować meble do indywidualnych potrzeb. Ascetyczna, przestrzenna kreacja w czterech wersjach kolorystycznych: buk tatra, 
śliwa wallis, wenge oraz biały/żółty.

modułowy system 
 regałów

śliwa
wallis

buk
tatra

wenge biały /
żółty
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2 3

1

szafka RTV
RTV/9/6
wys./szer./gł.
76,1/93/58cm

szafka RTV
RTV/9/2
wys./szer./dł.
34,5/93/58cm

kontener
KNT2S
wys./szer./gł.
53,5/53/38,5cm

biurko
BIU/120
wys./szer./dł.
77/67/120cm

szafka
KOM1D1S L/P
wys./szer./gł.
81/53/38,5cm

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
81/53/38,5cm
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lemonade

regał (2szt) REG_15_15 (2see), szafka wisząca (2szt)SFW1D/93, szafka RTV RTV/9/2, 
komoda (2szt) KOM1D5S, pufa RESET 3

kontener KNT2S, półka POL/53, półka POL/93, biurko BIU/120, regał REG_15_15 
(2see) 

kontener KNT2S, regał REG_15_15 (2see)

regał REG_15_15 (2see), komoda KOM1D5S, półka POL/93, łóżko LOZ/90, półka 
POL/53, kontener KNT2S,

regał REG/19/5 (2see), kontener KNT2S, łóżko LOZ/90, biurko BIU/120, regał RE-
G_15_15 (2see)

1 4

52

3

System modułowy Lemonade odzwierciedla nowatorskie podejście do designu. Funkcjonalność w postaci mobilnych modułów 
idzie w parze z nietypową kolorystyką - świeża, czysta biel została zestawiona z soczystą żółcią. 18 praktycznych brył sprawdzi się 
zarówno w pokojach młodzieżowych oraz gabinetach.

system
modułowy

biały /
żółty

5

4

 165

zbiorczy_164-199.indd   165 8/8/11   2:39:00 PM



szafka RTV
RTV/9/6
wys./szer./gł.
76,1/93/58cm

szafka wisząca
SFW1D/93
wys./szer./gł.
42/93/28,5cm

szafka RTV
RTV/9/2
wys./szer./dł.
34,5/93/58cm

półka
SFW/53
wys./szer./gł.
42/53/28,5cm

szafka
KOM1D1S L/P
wys./szer./gł.
81/53/38,5cm

szafka
KOM5D2S
wys./szer./gł.
119/108/38,5cm

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
81/53/38,5cm

szafa
SZF2D4S 
wys./szer./gł. 
195/93/58,5cm

biały /
żółty

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
34-67,5/95/207,5cm
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półka
POL/93
wys./szer./gł.
4/93/28cm

kontener
KNT2S
wys./szer./gł.
53,5/53/38,5cm

półka
POL/53
wys./szer./gł.
4/53/28cm

biurko
BIU/120
wys./szer./dł.
77/67/120cm

szafka wysoka
REG1D2S 
wys./szer./gł. 
195/93/38,5cm

szafka
REG1D/19/5
wys./szer./gł. 
195/53/38,5cm

komoda
KOM1D5S
wys./szer./gł. 
81/93/38,5cm

komoda
KOM2D2S
wys./szer./gł. 
81/93/38,5cm

lemonadesystem
modułowy

 167
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1

2 3

łóżko
JLOZ 90
wys./szer./dł.
45-65/93/205,5cm

materac
szer./dł.
90/199cm

materac ze stelażem bonell 
lub pianka

szafka nocna
JKOM 1S
wys./szer./gł.
40,5/50/40cm

łóżko
JLOZ 80/160
wys./szer./dł.
60,5/79-154/202,5cm

* poduszki do łóżka dostępne w opcji (3szt)

materac z ramą  - rozkładany + 2 zagłówki
dł./szer.
195/75-150cm
wysuwana szufl ada, pojemnik na pościel

kufer
JKUF 120
wys./szer./gł.
47,5/120/49cm
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indiana

5

4

półka (3szt) JPOL 120, szafka nocna JKOM 1S, biurko JBIU 2D2S, krzesło JKRS, łóżko 
JLOZ 90, szafa JSZF 2D2S, kufer JKUF 120

komoda JKOM 4S_80, półka (2szt) JPOL 120, łóżko JLOZ 80/160, regał JREG 
4SO_50

szafka nocna JKOM 1S, półka (2szt) JPOL 120, łóżko JLOZ 80/160, regał JREG 
4SO_50

półka (2szt) JPOL 120, biurko JBIU 2S, krzesło JKRS, szafka JKOM 2D, komoda JKOM 
4S_50, regał JREG 2DO

biurko JBIU 2D2S

szafa JSZF 2D2S, półka JPOL 120, biurko JBIU 2S, krzesło JKRS, regał
JREG 4SO_50, regał JREG 2DO, łóżko JLOZ 80/160, szafka rtv JRTV 1S

1 4

2
5

3
6

6

W klimacie dzikiego zachodu. Ciekawa forma uchwytów i okuć. Dwa kolory korpusów i frontów. Do systemu oferowane są sofy, fotele 
oraz pufy. 25 elementów w 2 kolorach: sosna antyczna oraz dąb sutter.

system
modułowy

sosna 
antyczna

dąb 
sutter
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1

krzesło
JKRS
wys./szer./gł.
90/43/53cm

stolik okolicznościowy
JLAW 120
wys./szer./dł.
55/60/120cm

szafka
JKOM 2D
wys./szer./gł.
87/80/40cm

komoda
JKOM 4S_80
wys./szer./gł.
87/80/40cm

komoda
JKOM 4S_50
wys./szer./gł.
87/50/40cm

kredens
JKOM 2D4S
wys./szer./gł.
87/130/49,5cm

lustro
JLUS 50
wys./szer./gł.
100/50/2,5cm

szafka rtv
JRTV 1S
wys./szer./gł.
47,5/80/52cm

biurko
JBIU 2D2S
wys./szer./dł.
78/65/140cm

biurko
JBIU 2S
wys./szer./dł.
78/65/120cm

półka
JPOL 120
wys./szer./gł.
38,5/120/27cm

regał
JREG 1SO_80
wys./szer./gł.
195,5/80/40cm

regał
JREG 1SO_50
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm

regał
JREG 4SO_50
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm

regał
JREG 2DO
wys./szer./gł.
195,5/80/40cm

witryna
JWIT 1D
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm
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indiana

2

3

4

szafka
JKOM 1K
wys./szer./gł.
47,5/60/40cm

wieszak
JWIE 60

wys./szer./gł.
140/59/3,5cm

szafa
JSZF 2D2S
wys./szer./gł.
195,5/80/57cm

szafa
JSZF 3D2S
wys./szer./gł.
195,5/150/57cm

komoda
JKOM 6S
wys./szer./gł.
126,5/50/40cm

komoda (2szt) JKOM 6S, łóżko JLOZ 90, półka (2szt) 
JPOL 120, biurko JBIU 2D2S, krzesło JKRS,
szafa JSZF 3D2S, kufer JKUF 120

półka (2szt) JPOL 120

kanapa INDIANA, pufa Z BLATEM, pufa MIĘKKA

kredens JKOM 2D4S, regał (2szt) JREG 1SO_50, regał 
(2szt) JREG 1SO_80, biurko JBIU 2D2S, krzesło JKRS

1

2

3

4

sofa
INDIANA
wys./szer./gł.
71/190/90cm

fotel
INDIANA
wys./szer./gł.
71/81/87cm

pufa
MIĘKKA
wys./szer./gł.
39/42/90cm

pufa
Z BLATEM
wys./szer./gł.
39/42/90cm

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow.spania 134x190cm

•dodatkowe półki
do szafy za

dodatkową opłatą

pufa 
duża bez blatu
wys./szer./gł. 
39/91/85cm

pufa 
duża z blatem
wys./szer./gł. 
39/91/85cm

system
modułowy

dodatkowe narożniki
INDIANA
znajdziesz na stronie 301

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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1

szafka
C2D1S/20/5
wys./szer./gł.
197/45,5/40,5cm

szafka
C4D2S/20/9
wys./szer./gł.
197/87,5/40,5cm

regał
CO2D1S/20/5
wys./szer./gł.
197/45,5/40,5cm

regał
CO4D2S/20/9
wys./szer./gł.
197/87,5/40,5cm

regał
CO/20/5
wys./szer./gł.
197/45,5/40,5cm

regał
CO2S/20/5
wys./szer./gł.
197/45,5/40,5cm

regał
CO2S/20/9
wys./szer./gł.
197/87,5/40,5cm

szafa
CSU2D2S/20/9
wys./szer./gł.
197/87,5/63,5cm

•w wersji prawej i lewej •w wersji prawej i lewej 

komoda
C2D1S/10/5
wys./szer./gł.
94,5/45,5/40,5cm

komoda
C4D2S/10/9
wys./szer./gł.
94,5/87,5/40,5cm

komoda
C1D3S/10/5
wys./szer./gł.
94,5/45,5/40,5cm

komoda
C1K3S/10/9
wys./szer./gł.
94,5/87,5/40,5cm

regał
CO/10/9
wys./szer./gł.
94,5/87,5/40,5cm

regał
COR/19/3
wys./szer./gł.
188/33,5/28,5cm

•w wersji prawej i lewej •w wersji prawej i lewej 
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capslock

2

system
modułowy

szary /
pomarańczowy

szary / 
gruszkowy

półka (2szt) COZ/3/9, szafka wisząca (2szt) CDZ/3/9G, komoda (2szt) C1K3S/10/9, regał 
CO2S/20/9, regał CO2S/20/5, regał CO2S/20/9, regał (3szt) CO/10/9, komoda mobilna 
CC/6/5, biurko CBIU/7/11L

skrzynka CSZ/5/5, półka COZ/3/9, półka CP/1/9, półka COZ/3/5, komoda C1K3S/10/9, 
stolik okolicznościowy CLAW/5/9, komoda C1D3S/10/5, sofa CAPSLOCK 2R, fotel 
CAPSLOCK

1 2

System przeznaczony głównie do pokojów młodzieżowych i biurowych. Regulacja nóżek umożliwia wypoziomowanie. Do mebli zosta-
ły specjalnie zaprojektowane uchwyty oraz nóżki. 31 elementów, dwie wersje kolorystyczne: szary/pomarańczowy, szary/grusz-
kowy.
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1 2

komoda C4D2S/10/9, półka COZ/3/9, regał 
COR/19/3, regał mobilny CCM/7/5, biurko CBIU
/7/10, regał CO2S/20/9

komoda mobilna CC/6/5, łóżko piętrowe CLOZ 
90/PIETRO, komoda C1D3S/10/5, biurko 
CBIU/7/11, szafka C4D2S/20/9, szafka wisząca 
CDZ/3/5D, szafka wisząca CDZ/3/5G, komoda 
C2D1S/10/5

1

2

półka
CP/1/9
wys./szer./gł.
18/87,5/25cm

półka
CP/1/5
wys./szer./gł.
18/45,5/25cm

szafka wisząca
CDZ/3/5G
wys./szer./gł.
30,5/45,5/28,5cm

szafka wisząca
CDZ/3/9G
wys./szer./gł.
30,5/87,5/28,5cm

szafka wisząca
CDZ/3/5D
wys./szer./gł.
30,5/45,5/28,5cm

szafka wisząca
CDZ/3/9D
wys./szer./gł.
30,5/87,5/28,5cm

półka
COZ/3/5
wys./szer./gł.
30,5/45,5/28,5cm

półka
COZ/3/9
wys./szer./gł.
30,5/87,5/28,5cm

fotel
CAPSLOCK 
wys./szer./gł.
64/82/86cm

sofa
CAPSLOCK 2R
wys./szer./gł.
64/143/86cm

łóżko piętrowe
CLOZ/90PIETRO
wys./szer./dł.
186cm/103cm/211cm

łóżko
CLOZ/90
wys./szer./dł.
54,5/93,5/206cm

* np: L16/90 - L ilość listew, 90 szerokość wkładu

materac
szer./dł.
90/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

dostępne w różnych
rodzajach i kolorach tkanin

materac
szer./dł.
90/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/90, L21/90

drabinka montowana 
z prawej lub lewej strony

łącznik
CLACZ/1/8
wys./szer./gł.
2,5/75,5/75,5cm

biurko
CBIU/7/15L
wys./szer./dł.
75/68,5/150cm

biurko
CBIU/7/11
wys./szer./dł.
72/68,5/114cm

biurko
CBIU/7/10
wys./szer./dł.
72/68,5/100cm

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania

pow. spania 120x187

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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capslock

3 5

4

półka COZ/3/9, szafka wisząca CDZ/3/9G, szafka wisząca CDZ/3/9D, 
komoda C1K3S/10/9, regał CO4D2S/20/9, półki (2szt) COZ/3/9, 
biurko CBIU/7/11, łóżko CLOZ/90, komoda mobilna CC/6/5

sofa CAPSLOCK PLUS 3NB, komoda C2D1S/10/5, sofa 2 NB, stolik 
okolicznościowy CLAW/5/9

uchwyt

elementy dostępne w opcji: szary/pomarańczowy
elementy dostępne w opcji: szary/gruszkowy

3

4

5

system
modułowy

sofa
CAPSLOCK PLUS 2RK
wys./szer./gł.
73/140/80cm

sofa
CAPSLOCK PLUS 
3NB
wys./szer./gł.
78/182/95cm

sofa
CAPSLOCK PLUS 
2NB
wys./szer./gł.
78/122/95cm

fotel
CAPSLOCK PLUS 
NB
wys./szer./gł.
78/62/95cm

* dostępne w różnych
  rodzajach i kolorach tkanin

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania 80x185

stolik okolicznościowy
CLAW/5/9
wys./szer./dł.
45/54/90cm

witryna
C2W/20/9
wys./szer./gł.
197/87,5/40,5cm

komoda mobilna 
CC/6/5
wys./szer./gł.
61,5/45,5/48cm

szary /
pomarańczowy

szary / 
gruszkowy
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1

(nadstawka na biurko)
 E - szafka
11/12
wys./szer./gł.
110,5/119/37cm

F - regał
20/6
wys./szer./gł.
201,5/59/37cm

G - regał
 20/8
wys./szer./gł.
201,5/79/37cm

B - regał
z szufl adami
20/6
wys./szer./gł.
201,5/59/37cm

C - szafka
bieliźniana
 20/8
wys./szer./gł.
201,5/79/37cm

A  - szafa
20/8
wys./szer./gł.
201,5/79/54cm

R - szafa
narożnikowa
20/7
wys./szer./gł.
201,5/37,5-66,5/37,5-66,5cm

P - szafka
9/8
wys./szer./gł.
91/79/37cm

D - biurko
7/12
wys./szer./dł.
73/59,5/119cm

I - komoda
9/8
wys./szer./gł.
91/79/37cm

H - komoda
9/6
wys./szer./gł.
91/59/37cm

K - regał
9/8
wys./szer./gł.
91/79/37cm

J - regał
9/6
wys./szer./gł.
91/59/37cm

N - regał 
 9/6
(narożnikowy 
wewnętrzny)
wys./szer./gł.
91/60/60cm

M - regał
9/4
(narożnikowy 
zewnętrzny)
wys./szer./gł.
91/37/37cm

O - szafka 
nocna
5/4.5
wys./szer./gł.
54,5/41,5/37,5cm

L - łóżko
20/9
wys./szer./dł.
64,5cm/97cm/211cm

materac
szer./dł.
90cm/199cm

w opcji
materac ze stelażem
bonell lub pianka
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małgośka

3 4

2

system
modułowy

K - regał 9/8, D - biurko 7/12, B - regał z szufl adami 20/6, O - szafka nocna 
5/4.5, L - łóżko 20/9, H - komoda 9/6

O - szafka nocna 5/4.5, L - łóżko 20/9, O - szafka nocna 5/4.5, H - komoda 9/6, 
D - biurko 7/12, I - komoda 9/8 

E - szafka 11/12 (nadstawka na biurko), D - biurko 7/12, I - komoda 9/8, P - szafka 
9/8, H -  komoda 9/6, P - szafka 9/8, O - szafka nocna 5/4.5, L - łóżko 20/9,
M - regał 9/4 (narożnikowy zewnętrzny) (2szt); D - biurko 7/12, L-łóżko 20/9,
O - szafka nocna 5/4.5

B-regał z szufl adami 20/6, D - biurko 7/12, E - szafka 11/12 (nadstawka na biurko), 
L - łóżko 20/9, A-szafa 20/8

1 3

4
2

System głównie do pokoju młodzieżowego, choć można z jego elementów uzyskać także proste funkcje pokoju gościnnego, czy pokoju 
do pracy. Możliwość zabudowy narożników.17 elementów 2 wersje kolorystyczne: buk, buk / niebieski.

buk buk / 
niebieski

 177

zbiorczy_164-199.indd   177 8/8/11   2:40:06 PM



Do szafy SSZF 2D w opcji dostępne są fronty wykonane techniką sitodruku (motyw Bolid F1)
UWAGA! fronty do szafy dostępne wyłącznie w systemie modułowym.

szafka
SKOM 2D
wys./szer./gł.
77/80/41cm

szafka wysoka
SREG 1D
wys./szer./gł.
195,5/40/40,5cm

szafa
SSZF 2D
wys./szer./gł.
195,5/80/51,5cm

szafa bieliźniana
SREG 4D
wys./szer./gł.
195,5/80/30,5cm

szafka wysoka
SREG 4S
wys./szer./gł.
195,5/60/30,5cm

regał
SREG 1D2S
wys./szer./gł.
181,5/80/30,5cm

klon nida klon nida /
niebieski

1

2

szafa SSZF 2D, półka SNAD 2O, biurko SBIU 1D1S, 
szafka wysoka SREG 1D, regał SREG 1D2S 
 
szafka wysoka SREG 4S, półka SNAD 2O, biurko
SBIU1D1S, szafka wysoka SREG 4S, krzesło CANTONA 
GTS, szafa SSZF 2D, komoda SKOM 4S

szafa bieliźniana SREG 4D, półka (2szt) SNAD 2O,  szafka 
wysoka SREG 4S

1

2

3

2 wersje kolorystyczne

system modułowy

spido
Oparty na projekcie kompletu 
młodzieżowego SPIDO. Występuje
w dwóch wersjach kolorystycznych.
Biurko posiada pogrubiony blat.
Proste, masywne uchwyty, w kolorze 
srebrnym. 9 elementów.
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Komplet młodzieżowy. Występuje w dwóch wersjach kolo-
rystycznych - klon nida oraz klon nida / niebieski. Biurko 

posiada pogrubiony blat. Proste, masywne uchwyty, 
w kolorze srebrnym.

biurko
SBIU 1D1S
wys./szer./dł.
77/60,5/100cm

półka
SNAD 2O
wys./szer./gł.
52/100/20cm

komoda
SKOM 4S
wys./szer./gł.
77/80/41cm klon nida klon nida /

niebieski

3

2 wersje kolorystyczne

komplet

spido
Sprzedaż tylko

w komplecie!
wys.195,5/szer.300/gł.60,5cm
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biurko
wys./szer./dł.
77,5/60/120cm

nadstawka
wys./szer./gł.
109/120/31,5cm

regał 2d
wys./szer./gł.
195/48/34,5cm

regał
wys./szer./gł.
195/80/34,5cm

szafa
wys./szer./gł.
195/80/51,5cm

elementy dostępne w opcji: żółty twist i granat twist

fronty:
wersja podstawowa 
grusza / granat twist 

fronty: 
opcja
żółty twist i granat twist 

2

regał, półka (2szt), biurko, regał 2d, komoda 2d2s, 
łóżko+szufl ada 

biurko, szafa, półka (2szt.), komoda 2d2s, regał

1

2

3 kolory frontów
(we wszystkich wersjach korpus występuje
w kolorze grusza)

system modułowy

twist
System młodzieżowy. Nowe elementy. 
Biurka z wysuwaną półką na klawiaturę 
oraz miejscem na komputer. Dwa 
rodzaje uchwytów oraz dwie głębokości 
elementów. 11 elementów. 
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komoda 5s
wys./szer./gł.
92,5/48/34,5cm

półka
wys./szer./gł.
20/60/23cm

komoda 2d2s
wys./szer./gł.
92,5/80/34,5cm

szufl ada
(na rolkach)
wys./szer./gł.
17,5/155/70cm

UWAGA!
możliwość zamówienia łóżka z szufl adą
i szafką nocną jako zestaw lub jako oddzielne elementy

materac
szer. 90/ dł. 200cm
łóżko zawiera szufl adę na rolkach
*dostępne wkłady:
  L16/90, L21/90

szafka nocna
wys./szer./gł.
17,5/40/39cm

fronty:
wersja podstawowa grusza / 

granat twist 

fronty: 
opcja

żółty twist i granat twist 

łóżko
wys./szer./dł.
45,5-70,5/95/205,5cm

komplet

twist
Sprzedaż tylko

w komplecie!

Mały komplet młodzieżowy. Biurko
z wysuwaną półką na klawiaturę oraz 

miejscem na komputer. Dwa rodzaje 
uchwytów oraz dwie głębokości 

elementów. 

wys.195/szer.280/gł.60cm

3 kolory frontów
(we wszystkich wersjach korpus występuje w kolorze grusza)
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szafa
wys./szer./gł.
201/80/57cm

bieliźniarka
wys./szer./gł.
201/80/40cm

biurko
wys./szer./dł.
78/65/120cm

szafka wisząca
wys./szer./gł.

38,5/120/27cm

regał 
REG2S_20_5
wys./szer./gł.
201/50/40cm

szafka
KOM2D2S_8_8
wys./szer./gł.
81,5/80/40cm

komoda
KOM4S_8_5
wys./szer./gł.
81,5/50/40cm

komoda
KOM4S_8_8
wys./szer./gł.
81,5/80/40cm

łóżko 
LOZ_90
wys./szer./dł.
55-43/95/205cm

materac
szer./dł.
90cm/199cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

Mały i prosty w formie system młodzieżowy 
w trzech wersjach kolorystycznych:
buk tatra, dąb wenge brąz oraz dąb 
wenge brąz / chorona sucupira. 

system modułowy

indi

1

2

dąb wenge brąz /
chorona sucupira

buk
tatra

dąb wenge 
brąz

3 wersje kolorystyczne

regał REG2S_20_5, komoda KOM4S_8_5, łóżko 
LOZ 90, komoda KOM2D2S_8_8, bieliźniarka, 
szafka wisząca, biurko

regał REG2S_20_5, szafka wisząca, biurko, 
komoda KOM4S_8_5, łóżko LOZ_90, szafa, półka 
P1/10 (RAFLO)

1 2
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Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

indi

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

indi_m

Mały i prosty w formie komplet 
młodzieżowy powstały na bazie systemu. 

Komplet dostępny w trzech wersjach 
kolorystycznych: buk tatra, dąb wenge 
brąz oraz dąb wenge brąz / chorona 

sucupira. Biurko z wysuwaną półką na 
klawiaturę, charakterystyczne zaokrąglenie 

górnej części korpusu w szafce wiszącej
górnej i dolnej. Możliwość powiększenia 

kompletu o dodatkowe elementy
systemu INDI.

wys.201/szer.280/gł.65cm

Oparty na systemie Indi, niewielki i prosty 
w formie komplet przeznaczony do pokoju 

dziennego. INDI_M składa się
z 5 elementów w 2 wybarwieniach:

dąb wenge brąz oraz dąb wenge 
brąz/chorona sucupira. Do kompletu 

dedykowany jest nowy uchwyt podkreślający 
nowoczesny charakter mebli. Możliwość 

rozbudowy kompletu o dodatkowe elementy 
z systemu INDI.

wys.201/szer.280/gł.56,5cm

2 wersje kolorystyczne
dąb wenge

brąz

dąb wenge
brąz

/ chorona 
sucupira

dąb wenge
brąz

/ chorona 
sucupira

buk
tatra

dąb
wenge

brąz

3 wersje kolorystyczne
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klon
ontario

1 kolor

System modułowy w klimacie „country”. Klo-
nowe fronty w mocnej ramie, mosiężny, 
jednopunktowy uchwyt - to główne cechy 
systemu. 11 elementów.

system modułowy

sevilla

łóżko 80_160
wys./szer./dł.
60,5/79-154/202,5cm

w zestawie łóżko!
* poduszki do łóżka dostępne w opcji (3szt)

materac z ramą  - rozkładany + 2 zagłówki
dł./szer.
195/75-150cm
wysuwana szufl ada, pojemnik na pościel

 szafa 50, szafka wisząca, łóżko 80_160, regał 50
 komoda 4s_80, komoda 4s_50

1

1 2

2

nadstawka
wys./szer./gł.

109/120/31,5cm

szafa
wys./szer./gł.
205,5/80/57cm

szafa 50
wys./szer./gł.
205,5/50/57cm

regał 50
wys./szer./gł
205,5/50/40cm

regał
wys./szer./gł.
205,5/80/40cm

biurko
wys./szer./dł.
77,5/65/120cm

komoda 4s_50
wys./szer./gł.
87,5/50/40cm

komoda 4s_80
wys./szer./gł.
87,5/80/40cm

komoda 2d2s
wys./szer./gł.
87,5/80/40cm

szafka wisząca
wys./szer./gł.
51/202,5/31cm

   komoda 4s_80, komoda 4s_50 szafa 50, szafka   
   wisząca, łóżko 80_160, regał 50
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Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

sevilla

1 kolor

Komplet młodzieżowy w klimacie „country”. 
Klonowe fronty w mocnej ramie, mosięż-

ny, jednopunktowy uchwyt
- to główne cechy.

wys.205,5/szer.280/gł.65cm

klon
ontario

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

sevilla II

Zestaw SEVILLA II wyróżniają nietypowe 
fronty w klimacie country. Duża ilość 

pojemnych szafek i szuflad sprawia,
że meble są niezwykle praktyczne

w niewielkich przestrzeniach.
Zestaw SEVILLA II dostępny jest

w kolorze klon ontario.

wys.205,5/szer.310/gł.57cm

1 kolor
klon

ontario
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2 wersje kolorystyczne

2 wersje kolorystyczne

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

candy

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

emi

Połączony z dostępną dodatkowo 
biblioteczką, stanowi komplet młodzieżowy
o szerokości 308 cm. Podstawowy układ 
234cm - tylko w komplecie. 

wys.182/szer.234/gł.50,5-60cm

Najmniejszy z młodzieżowych kompletów
w dwóch wersjach kolorystycznych: olcha 
miodowa oraz olcha miodowa / olcha 
niebieska.

wys.183/szer.192/gł.33,5-55cm

74cm

olcha 
miodowa

olcha miodowa /
olcha niebieska

+ szerokość biblioteczki

olcha miodowa /
olcha niebieska

olcha 
miodowa
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buk tatra /
niebieski

buk tatra /
czerwony

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

kari

klon 
strassburg

klon strassburg /
wanilia

2 wersje kolorystyczne

2 wersje kolorystyczne

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

karina

Komplet młodzieżowy oparty na bazie
kompletu Karina. Kolory wybarwienia to 
buk tatra / czerwony oraz buk tatra / 

niebieski. 

wys.188,5/szer.300/gł.59,5cm

Komplet młodzieżowy w kolorze klonu 
strassburg z charakterystyczną grubą 

ramą, otaczającą front. Oparty na projekcie 
kompletu Milena.

wys.188,5/szer.300/gł.59,5cm
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2 wersje kolorystyczne

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

junior

Duży komplet młodzieżowy. W wersjach 
dwukolorowych dostępne dwie bogate 
kolekcje uchwytów - kolekcja morska i ko-
lekcja motyle.
(Kolekcje uchwytów - dostępne są w wersji z frontami nie-
bieskimi). Fronty w kolorze olchy nie posiadają frezu ozdob-
nego.

wys.195,5/szer.303,5/gł.50-59cm

olcha / 
niebieski

olcha
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porównaj biurka i stoły biurowe

»  wszystkie pokazane biurka i stoły biurowe znajdziesz na stronach
    poszczególnych kolekcji i systemów

CREATIO
biurko
BIU/110
wys./szer./dł. 78/78/106,5cm
kolory: wenge / biały połysk,  
wenge / zebrawood połysk

CREATIO
biurko
BIU/160
wys./szer./dł. 78/78/160cm
kolory: wenge / biały połysk, wenge / 
zebrawood połysk

CLIPPER
biurko
BIU/160-2D2S
wys./szer./dł. 75,5/67/160cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno

CLIPPER
biurko
BIU/120-1D1S
wys./szer./dł. 75,5/67/118cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno

POP
biurko
KBIU/8/9
wys./szer./dł. 75,5/60/90cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP
biurko
KBIUN/8/9
wys./szer./dł. 75,5/90,5/90,5cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP
biurko
KBIU/8/14
wys./szer./dł. 75,5/67,5/135cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP
biurko
KBIU/8/16
wys./szer./dł. 75,5/75/160cm
kolory: buk, olcha miodowa

SORRENTO
stół biurowy
BIU/8/14
wys./szer./dł. 76/70/140cm
kolor: dąb canterbury

POP
biurko
KBIU/8/12
wys./szer./dł. 75,5/60/120cm
kolory: buk, olcha miodowa

POP
nadstawka na biurko
KN2S/11/11
wys./szer./gł. 111/120/26.5

ELIPPE
biurko
ELBIU/7/10
wys./szer./dł. 75/64/100cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
biurko
ELBIU/7/14
wys./szer./dł. 75/64/140cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
stół biurowy
ELBIU/7/12
wys./szer./dł. 75/64/120cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
łącznik do stołów
ELLACZ/1/7
wys./szer./gł.
3/64/64cm
kolor: klon strassburg

ELIPPE
stół biurowy
ELBIU/7/16
wys./szer./dł. 75/64/160cm
kolor: klon strassburg

RINGO
biurko
BIU4S/120
wys./szer./dł. 75,5/70/120cm
kolor: morioka / biały połysk

LEMONADE
biurko
BIU/120
wys./szer./dł. 77/67/120cm
kolor: biały / żółty

INDI
biurko
wys./szer./dł. 78/65/120cm
kolory: buk tatra, dąb wenge brąz, 
dąb wenge/ chorona sucupira

AFFI
biurko
BIU/120
wys./szer./dł. 78/60/120cm
kolory: wenge, wenge / wanilia,
wenge / śliwa wallis

RESET
biurko
ABIU 8/11
wys./szer./dł. 78/65/110cm
kolor: wenge
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»  wszystkie pokazane biurka
    i stoły biurowe znajdziesz
   na stronach poszczególnych
   kolekcji i systemów

DOORS
biurko
HBIU 160
wys./szer./dł. 75,5/70/160cm 
kolory: dąb milano, wenge

VIS À VIS
łącznik do stołów
VLACZ/1/7
wys./szer./gł. 4/72/72cm
kolor: czereśnia

VIS À VIS
stół biurowy
VBIU/7/12 
wys./szer./dł. 75,5/72/120cm
kolor: czereśnia / wanilia

VIS À VIS
biurko
VBIU/7/14 
wys./szer./dł. 75,5/67/140cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

VIS À VIS
biurko
VBIU/7/10K
wys./szer./dł. 75,5/59/100cm
kolor: czereśnia

LARGO
stół biurowy
PBIU/7/12
wys./szer./dł. 75/72/120cm
kolory: dąb wenge ciemny,
śliwa wallis

MEZO
biurko
BIU2D2S_8_15
wys./szer./dł. 78/69/150cm
kolor: buk tatra, dąb wenge brąz

LARGO
stół biurowy
PBIU/7/16
wys./szer./dł. 75/72/160cm
kolory: dąb wenge ciemny,
śliwa wallis

LARGO
łącznik do stołów 
biurowych
PLACZ/1/7
wys./szer./gł.
3,6/72/72cm
kolory: dąb wenge 
ciemny, śliwa wallis

VIS À VIS
biurko
VBIU/7/10 
wys./szer./dł. 74/59/100cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia

KLIO
biurko
BIU1S
wys./szer./dł. 75/59/100cm
kolory: buk tatra, dąb wenge,dąb 
wenge / śliwa wallis, dąb wenge 
/ palio

KLIO
biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł. 75/59/120cm
kolory: buk tatra, dąb wenge,dąb 
wenge / śliwa wallis, dąb wenge 
/ palio

AREKA
biurko
BIU/160
wys./szer./dł. 75/74,5/160cm
kolory: wenge / dąb wenge magia

nadstawka
wys./szer./gł.
109/120/31,5cm

SPIDO
biurko
SBIU 1D1S
wys./szer./dł. 77/60,5/100cm
kolor: klon nida / niebieski

SEVILLA
biurko
wys./szer./dł. 77,5/65/120cm
kolor: klon ontario

MAŁGOŚKA
D - biurko
7/12
wys./szer./dł. 73/59,5/119cm
kolory: buk, buk / niebieski

TWIST
biurko
wys./szer./dł. 77,5/60/120cm
kolor: grusza / granat twist,
grusza/żółty twist/granat twist
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porównaj biurka i stoły biurowe

DOORS
biurko
HBIU 120
wys./szer./dł. 75,5/70/120cm 
kolory: dąb milano, wenge

DOORS
biurko
HBIU 1D1S
wys./szer./dł.  75,5/70/120cm 
kolory: dąb milano, wenge

DOORS
biurko
HBIU 2D2S
wys./szer./dł.  75,5/70/160cm 
kolory: dąb milano, wenge

VIS À VIS
stół biurowy
VBIU/7/16 
wys./szer./dł. 75,5/72/160cm
kolor: czereśnia / wanilia

VIS À VIS
biurko
VBIU/7/12K
wys./szer./dł. 75,5/59/120cm
kolor: czereśnia

TIP TOP
biurko
TBIUN 80
wys./szer./dł. 74,5/81/81cm
kolory: klon nida, olcha
miodowa

TIP TOP
biurko
TBIU 60
wys./szer./dł. 74,5/50,5/60cm
kolory: klon nida, olcha
miodowa

TIP TOP
biurko
TBIU 80
wys./szer./dł. 74,5/50,5/80cm
kolory: klon nida, olcha
miodowa

TIP TOP
biurko
TBIU 1D1S/100
wys./szer./dł. 74,5/49/100cm
kolory: klon nida, olcha
miodowa

TIP TOP
biurko
TBIU 1S/100
wys./szer./dł. 74,5/49/100cm
kolory: klon nida, olcha
miodowa

BOLDEN
biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł. 77,5/67/120cm
kolor: wisnia primavera

BOLDEN
biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł. 77,5/67/160cm
kolor: wisnia primavera

KASPIAN
biurko
BIU1D1S/120
wys./szer./dł. 77/65/120cm
kolory: wenge, wenge / palio, wenge 
/ szary wysoki połysk

KASPIAN
biurko
BIU2D2S/160
wys./szer./dł. 77/65/160cm
kolory: wenge, wenge / palio, wenge 
/ szary wysoki połysk

SYRIUSZ
biurko
XBIU/7/17 
wys./szer./dł. 75/67/170cm
kolory: klon strassburg, klon strassburg /
wanilia

SYRIUSZ
biurko
XBIU/7/12 
wys./szer./dł. 75/67/120cm
kolory: klon strassburg, klon strassburg /
wanilia

INDIANA
biurko
JBIU 2D2S
wys./szer./dł. 78/65/140cm
kolory: sosna antyczna, dąb sutter

INDIANA
biurko
JBIU 2S
wys./szer./dł. 78/65/120cm
kolory: sosna antyczna, dąb sutter
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»  wszystkie pokazane biurka i stoły biurowe znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

KENTAKI
biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł.  78/74/160cm
kolor: wiśnia primavera,

BIGGER
biurko
BIU/140
wys./szer./dł.  75,5/70/140cm
kolor: calvados

STYLIUS
biurko 
NBIU 170
wys./szer./dł.  77,5/75/170cm
kolor: czereśnia antyczna

N.YORK
biurko 
GBIU 113
wys./szer./dł. 74,5/66/113cm
kolor: ciemna jabłoń

N.YORK
biurko 
GBIU 150
wys./szer./dł.  74,5/66/150cm
kolor: ciemna jabłoń

NATALIA
biurko
BIU 160
wys./szer./dł. 77/75/160cm
kolor: wiśnia primavera

SETI
biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł. 77,5/60/122,5cm  
kolory: buk tatra, buk tatra/tajimi

SETI
biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł. 77,5/60/150cm  
kolory: buk tatra, buk tatra/tajimi

XXI
biurko
BIURKO „120K”
wys./szer./dł. 76/59/120cm
kolor: olcha

XXI
biurko
BIURKO „90”
wys./szer./dł. 75/59/90cm
kolor: olcha

XXI
stół biurowy
BIURKO 7/12
wys./szer./dł. 76/72/120cm
kolor: olcha

XXI
stół biurowy
BIURKO 7/16
wys./szer./dł. 76/72/160cm
kolor: olcha

CAPSLOCK
łącznik
CLACZ/1/8
wys./szer./gł. 2,5/75,5/75,5cm
kolory: szary / pomaranczowy

CAPSLOCK
stół biurowy
CBIU/7/15L
wys./szer./dł. 75/68,5/150cm
kolor: szary

CAPSLOCK
biurko
CBIU/7/11
wys./szer./dł. 72/68,5/114cm
kolory: szary / pomarańczowy, szary / 
gruszkowy 

CAPSLOCK
biurko
CBIU/7/10
wys./szer./dł. 72/68,5/100cm
kolory: szary / pomarańczowy, szary / 
gruszkowy 
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porównaj biurka i stoły biurowe

ATRISS
biurko
BIU/117
wys./szer./dł. 74,5/52/117cm
kolor: olcha miodowa

PIREUS
biurko
BIU/160
wys./szer./dł.  78,5/70/160cm
kolor: czereśnia columbia

ORLAND
biurko 
BIU 180
wys./szer./dł.  78/80/180cm
kolor: czereśnia orlando

ORINOKO
biurko
OBIU 1D1S
wys./szer./dł.  74/65/120cm
kolor: olcha nigier

ORINOKO
biurko
OBIU 2D2S
wys./szer./dł.  74/75/160cm
kolor: olcha nigier

BAWARIA
biurko 
DBIU 175
wys./szer./dł. 76,5/80/175cm
kolor: orzech włoski

ONTARIO
biurko 
BIU 170
wys./szer./dł. 77,5/75/170cm
kolor: klon ontario

KENT
biurko 
EBIU 158K
wys./szer./dł. 77/68/158cm
kolory: jabłoń, kasztan

CHARLOTTA
biurko
BIU1D3S/8/16
wys./szer./dł.  80,5/70,5/160cm
kolor: orzech włoski

XXI
biurko
BIURKO “140”
wys./szer./dł. 76/67/137cm
kolor: olcha

XXI
biurko
BIURKO “123”
wys./szer./dł. 75-85/59/123cm
kolor: olcha

XXI
biurko
BIURKO “109”
wys./szer./dł. 76/59/109cm
kolor: olcha

XXI
biurko
BIURKO “120N”
wys./szer./dł. 76/100,5/100,5cm
kolor: olcha

MAESTICA
biurko
BIU1D1S/8/12
wys./szer./dł. 76,5/65/125cm  
kolor: asia mix

OPEN
biurko
BIU/120
wys./szer./dł. 77,5/60/120cm
kolor: orzech virginia

OPEN
biurko
BIU/150
wys./szer./dł. 77,5/70/150cm  
kolor: orzech virginia
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3 wersje kolorystyczna

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

kaspian

Komplet pokojowy oparty na projekcie 
systemu Kaspian - dzięki sprzedaży
w komplecie jest jeszcze bardziej 
atrakcyjny cenowo. Dostępne kolory: 
wenge, wenge/palio, wenge/szary 
wysoki połysk. Istnieje możliwość 
rozbudowy o dodatkowe elementy 
systemu.

wys.200,5/szer.301/gł.55,5cm

* opcja LED-y podświetlenie
   półek szklanych

 
wenge wenge /

palio

wenge /
szary wysoki 
polysk
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1 kolor

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

satino

1 kolor

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

margit

wiśnia
primavera

Prosta forma Satino idealnie sprawdzi się 
w niewielkich wnętrzach o nowoczesnym 

charakterze. Lekkość kompozycji uzyskano 
dzięki zastosowaniu matowego szkła

w witrynie. Na uwagę zasługuje również 
funkcjonalny panel TV. Zestaw dostępny jest 

w kolorze buk tatra.

wys.196,5/szer.300,5/gł.53,5cm

Niewielki zestaw Margit zaskakuje wielością 
funkcji. Stylizowane uchwyty w kolorze złota 

nadają meblom orientalnego charakteru,
a subtelnie oświetlone wnętrze

witryny podkreśla intensywny
kolor wiśni primavera.

*w opcji halogen montowany do blatu w witrynie

wys.200,5/szer.300/gł.55,5cm

buk
tatra
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dąb wenge /
dąb makassar

dąb wenge /
orzech virginia

1 wersja kolorystyczna

1 wersja kolorystyczna

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

konga

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

rektus

Wzór egzotycznego drewna dąb makassar
i gładkie, ciemne korpusy w kolorze wenge 
tworzą wyjątkowo udane połączenie. 
Zestaw Konga to propozycja dla 
miłośników wyrazistych barw
i kompaktowych rozwiązań wnętrzarskich.

wys.200,5/szer.300/gł.53cm

Znakomita gra brązów uwydatnia 
modernistyczną linię mebli Rektus. 
Funkcjonalny zestaw sprawdzi się zarówno 
w salonie, jak i pokoju młodzieżowym. 
Korpusy wybarwione są w ciemnym
kolorze dąb wenge, natomiast fronty
w ciepłym orzechu virginia. 

wys.192,5/szer.280/gł.51,5cm
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grusza 
szlachetna

2 wersje kolorystyczne

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

verdena

1 kolor

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

tristan

dąb ciemny
wenge /

śliwa wallis

olcha
miodowa

Szlachetny odcień gruszy calvados mebli 
Verdena wypełni wnętrza ciepłą,

przytulną aurą. Pełniący wiele funkcji
zestaw dostępny jest również

w odważnej kolorystyce
wenge/śliwa wallis.

wys.194/265,5/53,5cm

Komplet o funkcji pokoju gościnnego
w nowoczesnym charakterze.

Gięte szkło w witrynie pokryte zostało 
dodatkowym wieńcem opartym na kuli. 

Kolor: olcha miodowa.

wys.211,5/szer.287/gł.52cm
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wys.214/szer.324/gł.56,5cm

wys.214/szer.318/gł.56,5cm

wys.214/szer.368/gł.56,5cmwys.214/szer.324/gł.56,5cm

komplet

wiki

4 komplety, 2 kolory jabłoń
ciemna

UWAGA!
komplet D wyłącznie w kolorze orzech aosta ciemny

orzech aosta 
ciemny

Klasyczny komplet w czterech odsłonach 
do wyboru. Stylizowane fronty nadają 
klasycznej formie charakter i szyk.

Sprzedaż tylko
w komplecie!

B

CD

A
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orzech
aosta
jasny

orzech
aosta
jasny

jabłoń
ciemna

jabłoń
ciemna

orzech
perseo

orzech
perseo

3 kolory

Klasyczny komplet. Grawerowana listwa 
ozdobna i mosiężne uchwyty. Trzy kolory: 

orzech aosta jasny,
orzech perseo, jabłoń ciemna. 

dostępna wolnostojąca szafa 
- wys.196/szer.87/gł.56cm

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

adaś
wys.196/szer.267/gł.56cm

3 kolory

Klasyczny komplet o zróżnicowanej wysoko-
ści zabudowy. Grawerowana listwa ozdobna

i mosiężne uchwyty. Trzy kolory: orzech 
aosta jasny, orzech perseo,

jabłoń ciemna. 
Dostępna wolnostojąca szafa 

- wys.196/szer.87/gł.56cm

wys.196/szer.293,5/gł.56cm

Sprzedaż tylko
w komplecie!

komplet

zosia
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1

2 3

stolik
LAW/110
wys./szer./dł.
55/70/110cm  

szafka RTV
RTV2S
wys./szer./gł.
33/150/56,5cm  

szafka RTV
RTV1S
wys./szer./gł.
44,5/103,5/56,5cm  

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
93,5/103,5/40cm  
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koen

5 6

4

komoda KOM4S, regał REG2S, szafka wisząca SFW/103, szafka RTV RTV1S, witryna
REG1W2S, stolik LAW/110

uchwyt

witryna REG1W2S, kredens KOM2D4S

szafka nocna KOM1S, łóżko LOZ/160, komoda KOM4S, szafa SZF3D2S

regał REG2S, szafa SZF3D2S, szafka nocna KOM1S, łóżko LOZ/160, komoda KOM4S

szafa SZF3D2S, szafka nocna KOM1S, łóżko LOZ/160

1 4

2
5
6

3

Meble Koen o łagodnej linii w kolorze dąb canterbury to klasyka w odświeżonej wersji, która przypadnie do gustu wielbicielom 
zarówno tradycyjnego, jak i bardziej nowoczesnego wzornictwa. Niepowtarzalny charakter kolekcji, na którą składa się 18 elementów, 
powstał dzięki połączeniu kontrastujących barw - intensywnego brązu na frontach ze srebrem oryginalnych uchwytów.

dąb
canterbury

kolekcja
klasyczna
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szafa
SZF2D2S
wys./szer./gł.
200,5/103,5/56,5cm  

regał
REG2S
wys./szer./gł.
200,5/94/40cm  

witryna
REG1W2S
wys./szer./gł.
200,5/58,5/40cm  

szafka RTV
RTV2S
wys./szer./gł.
33/150/56,5cm  

szafka RTV
RTV1S
wys./szer./gł.
44,5/103,5/56,5cm  

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
114/58,5/40cm  

krzesło
KOEN (PKRS)
wys./szer./gł.
93/43/49cm

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
93,5/150/40cm  

komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
93,5/103,5/40cm  

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
114/103,5/40cm  

witryna wisząca
SFW1W/148
wys./szer./gł. 
41,5/150/26,5cm  

szafka wisząca
SFW/103
wys./szer./gł. 
42/103,5/26,5cm  

lustro
LUS/103
wys./szer./gł. 
78,5/103,5/2,5cm  

stół
STO/130
wys./szer./dł.
75/85,5/130-180cm  

stolik
LAW/110
wys./szer./dł.
55/70/110cm  

szafa
SZF3D2S
wys./szer./gł.
208/163,5/56,5cm  

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
44,5/58,5/40cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
42,5-75,5/165/205,5cm  

witryna REG1W2S, lustro LUS/103, kredens KOM2D4S, stół STO/130, krzesło(4szt) 
KOEN (PKRS), komoda KOM5S

witryna REG1W2S, lustro LUS/103, kredens KOM2D4S

1

2

dąb
canterbury

* opcja LED-y      
   podświetlenie
   półek
   szklanych
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koenkolekcja
klasyczna
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2 3

1

szafka nocna 
KOM 1S
wys./szer./gł. 
47/54,5/41,5cm

szafa
SZF 2D1S
wys./szer./gł. 
197,5/99,5/60,5cm

łóżko 
LOZ 160
wys./szer./dł.
54,5-81/170/210cm
materac
szer./dł.
159/199cm

szafa 
SZF 5D2S
wys./szer./gł. 
217/159,5/60,5cm
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4

65

kentakikolekcja
klasyczna

Elegancka i niezwykle wytworna kolekcja w aksamitnym odcieniu wiśni primavera. Zrównoważona kompozycja, subtelne rzeźbienia 
oraz ozdobne uchwyty nawiązują do klasycystycznych kanonów piękna. Bogaty wachlarz 26 elementów.

wiśnia 
primavera

1 4

2
5

3
6

szafka nocna KOM 1S, łóżko LOZ 160, szafa SZF 5D2S, lustro LUS/90, komoda KOM4S

szafka nocna KOM 1S, łóżko LOZ 160

szafka nocna KOM 1S, łóżko LOZ 160, szafka nocna KOM 1S, szafa SZF 5D2S, lustro 
LUS/90, komoda KOM4S

witryna REG1W1S, kredens KOM2D4S, witryna REG1W1S, szafka KOM2D, stół 
STO, krzesło (2szt) KENTAKI NKRS

witryna REG1W1S, kredens KOM2D4S, witryna REG1W1S, szafka KOM2D, stół 
STO, krzesło (2szt) KENTAKI NKRS

szafka rtv RTV 2S, witryna REG1W1S, komoda KOM4S, szafka KOM2D, witryna narożnikowa 
NADN1W, kredens KOMN1D1S, stolik okolicznosciowy LAW/120
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1

2

komoda
KOM4S
wys./szer./gł. 
90,5/94,5/44,5cm

komoda
KOM 5S
wys./szer./gł. 
109,5/64,5/44,5cm

biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł.
78/74/160cm

szafka nocna 
KOM 1S
wys./szer./gł. 
47/54,5/41,5cm

szafa
SZF 2D1S
wys./szer./gł. 
197,5/99,5/60,5cm

szafka wysoka
REG 1D1S
wys./szer./gł. 
197,5/69,5/44cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł. 
54,5-81/170/210cm
materac
szer./dł. 
159/199cm

szafa 
SZF 5D2S
wys./szer./gł. 
217/159,5/60,5cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu
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3

szafka rtv 
RTV 2S
wys./szer./gł. 
47/124,5/53,5cm

stolik okolicznościowy 
LAW/120
wys./szer./dł. 
50,5/60/120cm

lustro 
LUS/90
wys./szer./gł. 
76/99/6,5cm

wieszak
WIE/75
wys./szer./gł. 
144/60/3cm

regał
REG/90
wys./szer./gł. 
197,5/99,5/44cm

witryna
REG2W1S
wys./szer./gł. 
197,5/99,5/44cm

witryna
REG1W1S
wys./szer./gł. 
197,5/69,5/44cm

szafka
KOM2D
wys./szer./gł. 
90,5/94,5/44,5cm

szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł. 
83/54,5/34,5cm

szafka na buty
SFB3B
wys./szer./gł. 
123,5/80/21cm

szafka na buty
SFK1B
wys./szer./gł. 
50/80/34,5cm

lustro 
LUS 50

wys./szer./gł. 
110/58,5/6,5cm

kredens 
KOMN1D1S
wys./szer./gł. 
90,5/59/59cm

kredens 
KOM2D4S
wys./szer./gł. 
90,5/154,5/44,5cm

1

2

3

witryna REG1W1S, komoda KOM4S

witryna REG1W1S, regał REG/90, witryna REG2W1S, biurko 
BIU2D2S, komoda KOM4S, krzesło KENTAKI NKRS

witryna REG1W1S, regał REG/90, witryna REG2W1S,
biurko BIU2D2S

witryna narożnikowa 
NADN1W
(nadstawka na kredens
narożnikowy)
wys./szer./gł. 
107/58/58cm

witryna 
NAD2W
(nadstawka na kredens)
wys./szer./gł. 
107/156,5/37cm

stół 
STO
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

krzesło 
KENTAKI NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm
(kol.37 tk.616)

kentakikolekcja
klasyczna

wiśnia 
primavera
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bolden

2

wiśnia
primavera

Bolden to propozycja dla koneserów tradycyjnego wzornictwa. Ponadczasowy design tworzy oryginalnie profi lowana listwa, a bogato 
zdobione uchwyty w kolorze złota dodają szyku i elegancji. Subtelne, mleczne szkło komponuje się z intensywnym kolorem 
‘wiśni primavera’, w którym wybarwione są wszystkie bryły kolekcji. 28 elementów.

łóżko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/55, komoda KOM4S/90

szafa SZF3D, szafka nocna KOM1S/55, łóżko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/55,
komoda KOM4S/90

szafka wisząca (2szt) SFW/105, szafka (2szt) KOM4D, regał (2szt) REG1S/90, biurko 
BIU2D2S, krzesło BOLDEN (XKRS)

str. 202-203
witryna REG2W1S/90, półka POL/147, szafka rtv RTV1S/105, komoda KOM5S/60, stół 
STO/150, krzesło (2szt) BOLDEN (XKRS)

1 3

2

3

kolekcja
klasyczna
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kredens
KOM2W5S
wys./szer./gł.
108/147/41,5cm  

kredens
KOM2D4S
wys./szer./gł.
89,5/147/41,5cm  

szafka wisząca
SFW/105
wys./szer./gł.
39,5/104,5/30,5cm  

półka
POL/105
wys./szer./gł.
3,5/104,5/25cm    

półka
POL/90
wys./szer./gł.
3,5/90/25cm  

witryna wisząca
SFW1W/147
wys./szer./gł. 
39,5/147/30,5cm  

półka
POL/147
wys./szer./gł.
3,5/147/25cm    

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.
108/60/41,5cm  

komoda
KOM4S/90
wys./szer./gł.
89,5/90/41,5cm  

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
108/104,5/41,5cm  

szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł.
77,5/48,5/38,5cm  

biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł.
77,5/67/160cm  

biurko
BIU1D1S
wys./szer./dł.
77,5/67/120cm  

ława
LAW/120
wys./szer./dł.
46/58/120cm  

stół
STO/150
wys./szer./dł.
74/85/150-190cm  

krzesło
BOLDEN (XKRS)
wys./szer./gł.
95/44/55cm
(kol. 37, tk.616)

szafka rtv
RTV1S/105
wys./szer./gł.
45,5/104,5/55,5cm  

witryna
REG2W1S/90
wys./szer./gł.
198,5/90/41,5cm  

witryna L/P
REG1W1S/60
wys./szer./gł.
198,5/60/41,5cm  

1

szkło mleczne
hartowane

szkło mleczne
hartowane

szkło mleczne
hartowane
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wieszak
WIE/60
wys./szer./gł.
154/60/3cm  

lustro
LUS/90
wys./szer./gł.
90/90/3cm  

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
108/48,5/3cm  

szafa
SZF3D
wys./szer./gł.
198,5/154/55,5cm  

regał
REG1S/90
wys./szer./gł.
198,5/90/41,5cm  

szafa
SZF2D1S
wys./szer./gł.
198,5/90/55,5cm  

szafka nocna
KOM1S/60
wys./szer./gł.
34,5/60/38,5cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
42,5-70,5/174,5/205cm  

szafka nocna
KOM1S/55
wys./szer./gł.
45,5/56/41,5cm  

bolden
stół STO/150, krzesło (3szt) BOLDEN (XKRS), szafa SZF2D1S, witryna wisząca SFW1-
W/147, kredens KOM2W5S, witryna REG1W1S/60, 

kredens KOM2W5S

uchwyty

regał (2szt) REG1S/90, szafka rtv RTV1S/105, witryna REG1W1S/60, witryna REG2W1-
S/90, stolik okolicznościowy LAW/120

1

2

3
4

2

3

4

kolekcja
klasyczna

wiśnia
primavera
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pireus

2

3 4

kolekcja
klasyczna

Nową kolekcję mebli Pireus tworzy 19 brył w wybarwieniu czereśnia columbia. Oryginalny kształt mebli podkreślają wyjątkowo wysokie 
nóżki zwężające się ku dołowi oraz proste fornirowane fronty otoczone drewnianą ramą. Dwa rodzaje delikatnych uchwytów dopełnia 
wrażenie lekkości.

czereśnia 
columbia

1 3

2 4

witryna REG1W1S, szafka REG4D, komoda KOM3S, stolik okolicznościowy LAW/110 

komoda KOM5S, witryna REG2W1S, kredens KOM2D3S, półka SFW/2/11, stół STO/150, 
krzesło PIREUS (4szt) 

kredens KOM2D3S, witryna REG1W1S

szafka (2szt) REG4D, szafka rtv RTV1S, stolik okolicznościowy LAW/110

 215

zbiorczy_200-277_2011.indd   215zbiorczy_200-277_2011.indd   215 8/8/11   2:52:11 PM8/8/11   2:52:11 PM



1

szafka
REG4D
wys./szer./gł. 
158/87,5/43cm 

komoda
KOM5S
wys./szer./gł. 
130,5/58,5/43cm 

kredens
KOM2D3S
wys./szer./gł. 
88/136/43cm 

półka
SFW/3/11
wys./szer./gł. 
36,5/110/25cm 

półka
SFW/2/11
wys./szer./gł. 
17,5/109,5/25cm 

komoda
KOM3S
wys./szer./gł. 
88/102,5/43cm 

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.  
45,5/51/43cm 

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 
45,5-82,5/170/209,5cm 

toaletka
TOL3S
wys./szer./gł. 
78,5/110,5/41,5cm 

szafa
SZF2D
wys./szer./gł. 
194/88/60cm 

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L16/2x80, L21/160, L21/2x80

lustro
LUS
wys./szer./gł. 
72/110/3,5cm 

szafka rtv
RTV1S
wys./szer./gł. 
57/110,5/58cm 

- fornir
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2

3

regał
REG1S
wys./szer./gł. 
194/88/43cm 

witryna
REG1W1S
wys./szer./gł. 
194/58,5/43cm 

witryna
REG2W1S
wys./szer./gł. 
194/88/43cm 

czereśnia 
columbia pireuskolekcja

klasyczna
1

2

3

lustro LUS, toaletka TOL3S, szafa SZF2D, łóżko LOZ/160, 
szafka nocna (2szt) KOM1S

komoda KOM3S, witryna REG1W1S, kredens KOM2D3S, 
biurko BIU/160,
fotel VKRF (VIS À VIS)

witryna REG1W1S

stolik okolicznościowy
LAW/110
wys./szer./dł. 
55,5/60/110cm 

stół
STO/150
wys./szer./dł. 
76,5/90/150-190cm 

krzesło
PIREUS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm

kol.czereśnia
columbia (52)
tkanina lagos 9

biurko
BIU/160
wys./szer./dł. 
78,5/70/160cm 
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3 4

2

Front z kwiatowym wzorem sakura objęty w czarną frezowaną ramę, korpus w kolorze dąb belfort oraz kute uchwyty i nóżki to cechy 
nowej kolekcji Sicret. W skład kolekcji wchodzą również elementy tapicerowane: parawan, ławka, fotel i pufa.

pufa mała SICRET, fotel SICRET, szafka REG2DO, szafka rtv RTV1S

pufa mała SICRET, stolik okolicznościowy LAW/70, fotel SICRET, szafka REG2DO, szafka rtv 
RTV1S, szafka REG2D1S

2

3

4

1 sofa SICRET LUX 3DL, szafka REG2DO, szafka REG2D1S, parawan składany 
PAR/130, stolik okolicznościowy LAW/70

uchwyt

dąb belfort /
wzór sakura

sicretkolekcja
klasyczna
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1

2

3

krzesło
SICRET
wys./szer./gł. 
94/46/58cm

szafka 
REG2D1S
wys./szer./gł. 
155,5/115,5/44cm

szafka 
REG2DO
wys./szer./gł. 
155,5/115,5/44cm

toaletka 
TOL/100
wys./szer./gł. 
80/104,5/54,5cm

fotel
SICRET
wys./szer./gł. 
85/62/65cm

witryna 
REG1W L/P
wys./szer./gł. 
200/60,5/44,5cm

stół
STO/150
wys./szer./dł. 
80/90/150-190cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł. 
80/50/2,5cm

• oświetlenie w opcji
  - diody led
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stolik okolicznościowy
LAW/70
wys./szer./dł. 
50/74,5/74,5cm

komoda 
KOM3S
wys./szer./gł. 
97,5/115,5/44cm

lustro
LUS/170
wys./szer./gł. 
170/43,5/6cm

szafa 
SZF2D1S
wys./szer./gł. 
200/115,5/63cm

szafka rtv 
RTV1S
wys./szer./gł. 
48/115,5/61cm

komoda 
KOM2D3S
wys./szer./gł. 
97,5/165,5/44cm

komoda 
KOM4S
wys./szer./gł. 
120/65,5/44cm

parawan składany
PAR/130
wys./szer./gł. 
170/130/2cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

pufa mała
SICRET
wys./szer./gł. 
47/54/44cm

łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 
45-108/170/213cm

szafka nocna 
KOM1S
wys./szer./gł. 
45/55,5/44,5cm

pufa duża
SICRET
wys./szer./gł. 
42/169/44cm

sofa 
SICRET LUX 3DL
wys./szer./gł. 
97/245/99cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 146x198cm

sicretkolekcja
klasyczna

pufa mała SICRET, lustro LUS/50, toaletka TOL/100, krzesło SICRET

krzesło (4szt) SICRET, stół STO/150, witryna REG1WP, kredens KOM2D3S

1 3
42

kredens KOM2D3S, witryna REG1WP, krzesło (2szt) SICRET, stół STO/150

pufa mała SICRET, toaletka TOL/100, komoda KOM3S, łóżko LOZ/160, szafka nocna 
KOM1S, parawan składany PAR/130

dąb belfort /
wzór sakura

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

więcej mebli tapicerowanych
proponowanych do kolekcji SICRET
znajdziesz na stronie 305
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2

3 4

orlandkolekcja
klasyczna

Klimat dworku staropolskiego z wpływami orientu. Szlachetne materiały, solidne a jednocześnie lekkie bryły mebli - zawsze syme-
tryczne. Bardzo praktyczna szufl ada cokołowa pozwala maksymalnie wykorzystać pojemność mebla. Duże płaszczyzny (wezgłowie 
łóżka, blaty stołów) subtelnie intarsjowane. 

czereśnia
orlando

łóżko LOZ/160, szafka nocna KOM1S, szafa z lustrem SZF3D1S/140, nadstawka na toaletkę 
NAD1S, toaletka TOL2S, krzesło ORLAND

nadstawka na toaletkę NAD1S, toaletka TOL2S, krzesło ORLAND, szafa z lustrem 
SZF3D1S/140, szafka nocna KOM1S, łóżko LOZ/160, szafka nocna KOM1S

uchwyty

2

1 3
4
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komoda KOM8S/140, komoda KOM6S/60, nadstawka NAD2W/150,
kredens KOM2D4S/150, stół STO 2W, krzesło (3szt) ORLAND224
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nadstawka na toaletkę 
NAD1S
wys./szer./gł. 
57/93/30,5cm

szafka rtv 
RTV2S/90
wys./szer./gł. 
70/95,5/57cm

szafka rtv 
RTV1S/140
wys./szer./gł. 
48,5/140,5/57cm

stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł. 
52,5/60/105cm

stół
STO 4W
wys./szer./dł. 
78/110/160-360cm

krzesło
ORLAND
wys./szer./gł. 
94/43/52cm

biurko 
BIU 180
wys./szer./dł. 
78/80/180cm

stół
STO 2W
wys./szer./dł. 
76/100/140-230cm

witryna 
REG1W1S/60
wys./szer./gł. 
188,5/66/42,5cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 
40-78/170,5/208cm

szafka nocna 
KOM1S
wys./szer./gł. 
45,5/48,5/40cm

szafa z lustrem 
SZF3D1S/140
wys./szer./gł. 
215,5/156/61,5cm

regał 
REG1S/90
wys./szer./gł. 
213,5/90-96/39,5cm

regał 
REG1S/60
wys./szer./gł. 
213,5/60-66/39,5cm

witryna 
REG2W2S/90
wys./szer./gł. 
188,5/96/42,5cm

szafa 
SZF2D1S/90
wys./szer./gł. 
188,5/96/61,5cm

fotel
ORLAND EMI ES
wys./szer./gł. 
80/74/81cm

komoda 
KOM6S/60
wys./szer./gł. 
132,5/65,5/51cm

toaletka 
TOL2S
wys./szer./gł. 
77/108/59,5cm

komoda 
KOM4S/120
wys./szer./gł. 
90,5/125,5/51cm

sofa
ORLAND EMI 3FBK
wys./szer./gł. 
86/173/95cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow. spania 140x192

sofa
ORLAND EMI 2FBK
wys./szer./gł. 
86/154/95cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow. spania 118x190

wersalka
ORLAND EMI 3K
wys./szer./gł. 
96/223/96cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 127x194

sofa
ORLAND EMI LUX 3DL
wys./szer./gł. 
98/232/83cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 157x196

1

* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu
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2

3

orlandkolekcja
klasyczna

komoda 
KOM8S/140
wys./szer./gł. 
90,5/140,5/51cm

lustro
LUS
wys./szer./gł. 
85/140/6cm

kredens 
KOM2D4S/150
wys./szer./gł. 
90,5/155,5/51cm

nadstawka 
NAD2W/150
wys./szer./gł. 
98/155/36,5cm

czereśnia
orlando

pufa
ORLAND EMI HBK
wys./szer./gł. 
46/54/54cm

narożnik prawy
ORLAND 2F.RECBK
wys./szer./gł. 
86/249/175cm
* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 125x200

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

1

2

3

kredens KOM2D4S/150, biurko BIU 180, krzesło ORLAND, regał 
REG1S/90, regał REG1S/60, regał REG1S/90 

fotel ORLAND EMI ES, stolik okolicznościowy LAW/100, witryna 
REG2W2S/90, szafka rtv RTV1S/140, komoda KOM4S/120

witryna REG1W1S/60, szafka rtv RTV2S/90

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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MEZO
stół
MEZO
wys./szer./dł. 76/85/150cm
kolory: buk tatra, dąb wenge 
brąz

»  wszystkie pokazane stoły znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

RESET
stół
ASTO 8/18
wys./szer./dł. 76/80/140-180cm
kolor: wenge

CREATIO
stół
CREATIO
wys./szer./dł. 77,5/90/140-180cm
kolor: wenge

stół
SMILE
wys./szer./dł. 77,5/90/140-180cm
kolory: olcha miodowa, dąb wenge, 
buk tatra
 

LARGO CLASSIC
stół
STO
wys./szer./dł. 75/85,5/130-180cm
kolor: wiśnia włoska

LARGO
stół
PSTO
wys./szer./dł. 75/85,5/130-180cm
kolor: dąb wenge ciemny, śliwa wallis

ORINOKO
stół
OSTO 140_180
wys./szer./dł. 76/76/140-180cm
kolor: olcha nigier

stół
STRATEGIO XI (fot.)
kolor: kasztan jasny (26)
TRONIUSZ XXV
kolor: kasztan (27)
wys./szer./dł. 76/70/110-150cm

stół
IMPEROR XXII
wys./szer./dł. 77/70/120-150cm
kolor: orzech włoski (12)
stół
IMPEROR XXII MINI
wys./szer./dł. 77/70/90cm
kolor: orzech włoski (12)

stół
TRONIUSZ XXV MINI (fot.)
kolor: kasztan (27)
STRATEGIO XI MINI
*model na zamówienie
wys./szer./dł. 76/70/90cm

stół
DIADEMA XVI 
wys./szer./dł. 77/ 70/120-150cm
kolor: orzech ciemny (11)
stół
DIADEMA XVI MINI
wys./szer./dł. 77/70/ 90cm
kolor: orzech ciemny (11)

stół
36th AVENUE
wys./ Ø 75/80cm
kolor: czereśnia (9)

OPEN 
stół
STO/140
wys./szer./dł. 76,5/90/140-180cm
kolor: orzech virginia

DOORS
stół
HSTO 140
wys./szer./dł. 77,5/90/140-180cm 
kolor: dąb milano, wenge

SYRIUSZ
stół
XSTO 150
wys./szer./dł. 74/85/150-190cm
kolor: klon strassburg

BIGGER
stół
STO/150
wys./szer./dł.  77,5/80/150-190cm
kolor: calvados

228

zbiorczy_200-277_2011.indd   228zbiorczy_200-277_2011.indd   228 8/9/11   5:08:15 PM8/9/11   5:08:15 PM



porównaj stoły

MATEO
stół
STO_8_18
wys./szer./dł. 76/80/140-180cm
kolor: orzech virginia

SORRENTO
stół
STO/8/14
wys./szer./dł. 76/90/140-180cm
kolor: dąb canterbury

TAURI
stół
TAURI
wys./szer./dł. 76/90/140-180cm
kolor: olcha miodowa (04) oraz 
wenge (23)

stół
34th AVENUE
wys./szer./dł. 76/70/110-140m
kolor: olcha złota (5)
stół
34th AVENUE MINI
wys./szer./dł. 75/70/90cm
kolor: olcha złota (5)

stół
35th AVENUE
wys./szer./dł. 76/70/110-140cm
kolor: czereśnia (9)
stół
35th AVENUE MINI
wys./szer./dł. 75/70/90cm
kolor: czereśnia (9)

ELIPPE
stół
VSTOS/7/8
wys./szer./dł. 75cm/80cm/126,5-176,5cm
kolor: klon strassburg (22)

ORLAND
stół
STO 2W
wys./szer./dł. 76/100/140-230cm
kolor: czereśnia orlando (44)

ORLAND
stół
STO 4W
wys./szer./dł. 78/110/160-360cm
kolor: czereśnia orlando (44)

CHARLOTTA
stół
CHARLOTTA
wys./szer./dł. 79/90/160-200cm 
kolor: orzech włoski (12)

PIREUS
stół
S119-STO/150
wys./szer./dł. 76,5/90/150-190cm 
kolor: czereśnia columbia

SICRET
stół
STO/150
wys./szer./dł. 80/90/150-190cm
kolor: dąb belfort (51)

stół
INSYGNATA XIV
wys./szer./dł. 77/75/125-165cm
kolor: wiśnia (16)
stół
INSYGNATA XIV MINI
wys./szer./dł. 77/70/90cm
kolor: wiśnia (16)

ORLAND
stół
STO 6W
wys./szer./dł. 78/110/180-480cm
*model na zamówienie

BAWARIA
stół
DSTO 150
wys./szer./dł. 78/90/160-200cm
kolor: orzech włoski 

stół
CARLOS MAX
wys./szer./dł. 76/100/100-300cm
kolor: kasztan (17)
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N.YORK
stół
GSTO 170
wys./szer./dł. 76/90,5/172-213cm
kolor: ciemna jabłoń

»  wszystkie pokazane stoły i krzesła znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

KOEN
stół
STO/130
wys./szer./gł. 75/85,5/130-180cm
kolor: dąb canterbury

stół
KARAT
wys./szer./dł. 77/90/150-190cm
* model na zamówienie

stół
SAVOY SMALL
wys./szer./dł. 77/75/125cm
* model na zamówienie

stół
OCEAN
wys./szer./dł. 78/90/140-180cm
kolor: czereśnia (7)

stół
AJPI
wys./szer./dł. 76/90/160-210cm
kolor: wenge

VIS À VIS
stół
VSTO/7/8
wys./szer./dł. 74/85/85-170cm
kolor: czereśnia (7)

KENT
stół 
ESTO 160
wys./szer./dł. 76,5/90/160-200cm
kolory: kasztan, jabłoń

VIS À VIS
stół
VSTOS/7/8
wys./szer./dł. 74/85/85-170cm
kolor: czereśnia (7)

KENT
stół 
KENT MAX
wys./szer./dł. 78/100/160-360cm
kolory: kasztan (17), jabłoń (20)

BAWARIA
stół
BAWARIA MAX
wys./szer./dł. 78/100/160-360cm
kolor: orzech włoski (12)

stół
CARLOS
wys./szer./dł. 76/100/100-140cm
kolory: czereśnia (7), kasztan (17)

ONTARIO
stół 
STO
wys./szer./dł. 76,5/85/145-180cm
kolor: klon ontario

stół
ELEKTRA
wys./szer./dł. 76/80/120cm
*model na zamówienie
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CREATIO
krzesło
CREATIO
wys./szer./gł. 85/43/52cm
kolor: wenge
(fot tkanina 820)

porównaj stoły i krzesła

BOLDEN
stół
STO/150
wys./szer./gł. 74,5/85/190cm
kolor: wiśnia primavera

KLIO
stół
STO/130
wys./szer./gł. 77/80/120cm
kolor: buk tatra, dąb wenge

MAESTICA
stół
STO/150
wys./szer./dł. 76,5/90/150-200cm  
kolor: asia mix

GENUA
stół
STO/150
wys./szer./gł. 76/90/150-190cm
kolor: dąb wenge 

NATALIA
stół
STOL 140
wys./szer./gł. 76/80/140-180cm
kolor: wiśnia primavera

NATALIA
stół
STOL 160
wys./szer./gł. 78,5/90/160-210
kolor: wiśnia primavera

RAFLO
stół
STO_8_18
wys./szer./gł. 200,5/58,5/40cm  
kolory: orzech salev, dąb wenge brąz

VIS À VIS
fotel
VKRF
wys./szer./gł. 85/58/61cm
kolor: czereśnia (7)
(fot tkanina 347)

VIS À VIS
krzesło
VKRM
wys./szer./gł. 96/46/57cm
kolor: czereśnia (7)
(fot tkanina 347)

VIS À VIS
krzesło
VKRT
wys./szer./gł. 89/46/55cm
kolor: czereśnia (7)
(fot tkanina 347)

RESET
krzesło
AKRM
wys./szer./gł. 93/44/49cm
kolor: wenge (23)
(fot. tkanina 406)

RESET
krzesło
AKRT
wys./szer./gł. 93/43/49cm
kolor: wenge (23)
(fot. tkanina 406)

RESET
krzesło
AKRT_P
wys./szer./gł.  93/53/49cm
*model na zamówienie

LARGO
krzesło
PKRS
wys./szer./gł. 93/43/49cm
kolory: wenge (23)
(fot tkanina 406), śliwa 
wallis (48) (tkanina 406)

INDIANA
krzesło
JKRS
wys./szer./gł. 90/43/53cm
kolory: sosnna antyczna 
(33) - (tkanina 600),
 dąb sutter (34) - (fot 
tkanina 600)

LARGO CLASSIC
krzesło
PKRS
wys./szer./gł. 93/43/49cm
kolor: wiśnia włoska (40)
(fot tkanina 406)

POP, TIP TOP
krzesło
TOP
wys./szer./gł. 96/42/50cm
*krzesło na zamówienie

TAURI
krzesło
TAURI
wys./szer./gł. 92/46/50cm
kolor: olcha miodowa
(04), wenge (23)
(fot tkanina 807)

ELIPPE
krzesło
ELKRS
wys./szer./gł.  93/47/54cm
kolor: klon strassburg
(22) (fot tkanina 347)

STYLIUS
stół  
NSTO
wys./szer./dł.  76,5/85/145-180cm
kolor: czereśnia antyczna

BIGGER
krzesło
BIGGER (XKRS)
wys./szer./dł. 96/46/57cm
kolor: grusza szlachetna
(calvados) 47
tkanina 824

 231

zbiorczy_200-277_2011.indd   231zbiorczy_200-277_2011.indd   231 8/8/11   3:03:57 PM8/8/11   3:03:57 PM



BOLDEN
krzesło
XKRS
wys./szer./gł. 95/44/55
wisnia primavera 37 tk.616

krzesło
34th AVENUE (fot.)
kolor: olcha złota (5)
35th AVENUE
wys./szer./gł.  85/44/43cm 
kolor: czereśnia (9)

krzesło
35th AVENUE miękkie (fot.)
kolor: czereśnia (9)
34th AVENUE miękkie
wys./szer./gł. 91/44/45cm
kolor: olcha złota (5)
(fot. tkanina 400)

krzesło
36th AVENUE
wys./szer./gł. 86/42/49cm
kolor: czereśnia (9)

»  wszystkie pokazane krzesła znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów

MEZO
krzesło
MEZO
wys./szer./gł. 92/45/50cm
kolor drewna:
buk naturalny (02)
(fot tkanina 813), dąb
wenge brąz (53) (fot
tkanina 807) 

DOORS, AUGUST
krzesło
HKRS
wys./szer./gł. 92/45/50cm  
kolory: dąb milano (29) - 
(fot. tkanina 431), wenge 
(23) - (tkanina 406)

MATEO
krzesło
MATEO
wys./szer./gł. 93/44/49cm
kolor: orzech virginia (49)
(fot tkanina 825)

SORRENTO
krzesło
SORRENTO
wys./szer./gł. 95/45/51cm 
kolor: dąb canterbury (41)
(fot tkanina 612)

SYRIUSZ
krzesło
XKRS
wys./szer./gł. 95/44/55cm
kolor: klon strassburg
(22) (fot tkanina 347),
klon strassburg
(22) (tkanina 347)

krzesło
INSYGNATA
wys./szer./gł.
90/47/53cm
kolor: wiśnia (16)
(fot. tkanina 347)

krzesło
MARCIN
wys./szer./gł. 98/41/54cm
kolor: olcha miodowa (4)
(fot. tkanina 319)

krzesło
JACEK
wys./szer./gł. 103/43/47cm
*model na zamówienie

krzesło
AGATKA
wys./szer./gł.
98/43/47cm
*model na zamówienie

krzesło
FREGATA LKRS
wys./szer./gł. 98/47/53cm 
* model na zamowienie 

fotel
INTARSIO
wys./szer./gł.
94-106/58/68cm
* model na zamówienie

MAESTICA
krzesło
MAESTICA
wys./szer./gł. 92/45/50cm 
kolor: asia mix
(tkanina 801)

CLIPPER
krzesło
HKRS
wys./szer./gł. 92/45/50cm 
kolory: orzech fi neline (39)
(fot. tkanina 622)
* do wyczerpania zapasów

krzesło
FKRZ
wys./szer./gł.
96/46/55cm
* model na zamówienie

krzesło
FKRZ II P
wys./szer./gł.
96/57/55
* model na zamówienie

krzesło
ELEKTRA
wys./szer./gł. 93/45/55cm
*model na zamówienie

NATALIA
krzesło
DKRS II
wys./szer./gł. 93/46/57cm
kolor: wiśnia primavera (37)
tkanina 400

krzesło
STRATEGIO (fot.)
kolor: kasztan jasny (26)
TRONIUSZ
wys./szer./gł. 88/44/52cm
kolor: kasztan (27)
(fot. tkanina 347)

krzesło
DIADEMA (fot.)
kolor: orzech ciemny (11)
IMPEROR
wys./szer./gł. 89/45/51cm
kolor: orzech włoski (12)
(fot. tkanina 347)

krzesło
ARTYCJA
wys./szer./gł. 90/43/45cm
kolor: olcha miodowa (4)
(fot. tkanina 347)

KOEN
krzesło
PKRS
wys./szer./gł. 93/43/49cm
kolor: dąb canterbury
(fot. tkanina 406)

KLIO
krzesło
KLIO
wys./szer./gł. 85/43/52
kolor: buk natura (02)
(fot. tkanina 813)

ONTARIO
krzesło 
NKRS
wys./szer./gł. 95/45/54cm
kolor: klon ontario (38)
(fot. tkanina 622)

krzesło
CHARLOTTA
wys./szer./gł.  93/47/58cm
kolor: orzech włoski (12)
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GENUA
krzesło
GENUA
wys./szer./gł. 94/46/58 
kolor: wenge (23) 
(fot tkanina 826)

BAWARIA
fotel
DFOT
wys./szer./gł. 97-110/60/68cm
kolor: orzech włoski (12)
(fot. tkanina 348)

BAWARIA
fotel
DFOT II
wys./szer./gł. 94-106/60/68cm
kolor: orzech włoski (12)
(fot. tkanina 348)

SICRET
fotel
SICRET
wys./szer./gł. 85/62/65cm
kolor: dąb belford (51)
(fot. tkanina 801)

BAWARIA
krzesło
DKRS II
wys./szer./gł. 93/46/57cm
kolor: orzech włoski (12)
(fot. tkanina 1000)
lub (tkanina 612)

PIREUS
krzesło
PIREUS
wys./szer./gł. 95/45/54cm
kolor: czereśnia columbia (52) 
(fot.lagos 9)

BAWARIA
krzesło
DKRS II P
wys./szer./gł. 93/56/57cm
kolor: orzech włoski (12)
(fot. tkanina 1000)
lub (tkanina 612)

SICRET
krzesło
SICRET
wys./szer./gł. 94/46/58cm
kolor: dąb belford (51)
(fot. tkanina 801)

porównaj krzesła

krzesło
YOKO Twarde
wys./szer./gł.  94/43/52cm 
*krzesło na zamówienie

krzesło
YOKO Miękkie
wys./szer./gł. 94/43/52cm 
*krzesło na zamówienie

KENT
krzesło
EKRS P
wys./szer./gł. 98/59/55cm
kolor: kasztan (17)
(fot. tkanina 319)

N.YORK
krzesło 
GKRS
wys./szer./gł.  91/47/52cm
kolor: jabłoń ciemna (19)
(fot. tkanina 345)

ORINOKO
krzesło
OKRS
wys./szer./gł. 98/45/52cm
kolor: olcha nigier (36)
(fot. tkanina 406)

KENT
krzesło 
KENT SMALL
wys./szer./gł. 93/47/53cm
kolory: kasztan (17)
(fot. tkanian 319),
jabłoń (20)(tkanina 329)

KENT
krzesło 
EKRS
wys./szer./gł. 98/45/55cm
kolory: kasztan (17)
(fot. tkania 319),
jabłoń (20) (tkanina 329)

STYLIUS
krzesło 
NKRS
wys./szer./gł. 95/45/54cm
kolor: czereśnia antyczna
(8) (fot. tkanina 400)

krzesło
MARYNARZ POZIOMY
wys./szer./gł. 96/46/49cm
kolor: czereśnia (7)
(fot. tkanina 406)

krzesło
LIDO
wys./szer./gł. 90/44/50cm
*model na zamówienie

krzesło
FIORE
wys./szer./gł. 90/44/ 50cm
*model na zamówienie

KENTAKI
krzesło 
KENTAKI NKRS
wys./szer./gł.  95/45/54cm
kolory: wiśnia primavera 
(kol.37 tk.616)

ORLAND
krzesło
ORLAND
wys./szer./gł. 94/43/52cm
kolor: czereśnia orlando (44)
(fot. tkanina 821)

krzesło
KARAT
wys./szer./gł. 97/47/54cm
* model na zamówienie

krzesło
ISSORIA
wys./szer./gł. 99/45/55cm
kolor: czereśnia (7)
(fot. tkanina tkanina 347)

krzesło
MARYNARZ PIONOWY
wys./szer./gł. 96/46/49cm
kolor: czereśnia (7)
(fot. tkanina 406)

krzesło
GABOR
wys./szer./gł. 102/44/52cm
*model na zamówienie

krzesło
BARGA
wys./szer./gł. 102/44/52cm
*model na zamówienie
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3

orinokokolekcja
klasyczna

W nastroju kolonialnej rezydencji, wypełnionej zapachem równikowych lasów... Naturalne drewno i forniry uzyskane z olchy nigier. 
Głęboka patyna podkreślająca grę światła w  poziomych podziałach otaczających mebel. Mosiężne, patynowane uchwyty. Ręczne 
szlifowania, które sprawiają, że każdy mebel jest niepowtarzalny. ...Świat egzotyki i luksusu naturalnych, szlachetnych materiałów. 28 ele-
mentów. 

olcha nigier

4

1 3

2 4

kredens (2szt) OKOM 3D3S, witryna wisząca ONAD 3W_5, stolik okolicznościowy OLAW 3S, 
sofa ORINOKO

regał OREG 87 O, komoda (2szt) OKOM 5S, regał OREG 87 O, stolik okolicznościowy 
OLAW 70, pufa ORINOKO

witryna wisząca ONAD 3W_5, kredens OKOM 3D3S

witryna (nadstawka) ONAD 3W, kredens OKOM 3D3S

 235
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2

materac
szer./dł.
140/199cm 

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80

materac
szer./dł.
159/199cm 

komoda
OKOM 4S_11
wys./szer./gł. 
114,5/49,5/41,5cm

łóżko
OLOZ 160
wys./szer./dł. 
55-82,5/169,5/208cm

szafa
OSZF 6D4S
wys./szer./gł. 
210/191,5/60cm

szafka nocna
OKOM 1SO
wys./szer./gł. 
48/49,5/41,5cm

szafa
OSZF 2D2S
wys./szer./gł. 
200/87/60cm

regał
OREG 87 O
wys./szer./gł. 
200/87/36,5cm

regał
OREG 50 O
wys./szer./gł. 
200/49,5/36,5cm

łóżko
OLOZ 140
wys./szer./dł. 
55-82,5/151/208cm

krzesło
OKRS
wys./szer./gł. 
98/45/52cm

biurko
OBIU 1D1S
wys./szer./dł. 
74/65/120cm

biurko
OBIU 2D2S
wys./szer./dł. 
74/75/160cm

półka
OPOL 87
wys./szer./gł. 
11/87/22cm

półka
OPOL 125
wys./szer./gł. 
11/125/22cm

* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu
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4

sofa 
ORINOKO
wys./szer./gł. 
76/201/91cm

pufa 
ORINOKO
wys./szer./gł. 
43/88/88cm

fotel 
ORINOKO
wys./szer./gł. 
76/96/88cm

szezlong
ORINOKO LEWY
wys./szer./gł. 
76/203/88cm

* z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow. spania 77x188

dostępna również wersja 
prawostronna

*  z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow.spania 134/201

* z pojemnikiem

komoda
OKOM 4S
wys./szer./gł. 
93,5/49,5/41,5cm

komoda
OKOM 5S
wys./szer./gł. 
93,5/87/41,5cm

witryna
(nadstawka)
ONAD 1W
wys./szer./gł. 
107/49,5/36,5cm

lustro
OLUS 120
wys./szer./gł. 
79/117,5/4cm

kredens
OKOM 1D1S_L
wys./szer./gł. 
93,5/49,5/41,5cm

kredens
OKOM 2D2S
wys./szer./gł. 
93,5/87/41,5cm

kredens
OKOM 1D1S_P
wys./szer./gł. 
93,5/49,5/41,5cm

kredens
OKOM 3D3S
wys./szer./gł. 
93,5/125/41,5cm

witryna
(nadstawka)
ONAD 2W
wys./szer./gł. 
107/87/36,5cm

witryna
(nadstawka)
ONAD 3W
wys./szer./gł. 
107/125/36,5cm

witryna wisząca
ONAD 3W_5
wys./szer./gł. 
50/125/36,5cm

szafka rtv
ORTV 3S
wys./szer./gł. 
48/125/55cm

szafka rtv
ORTV 2S
wys./szer./gł. 
48/87/55cm

stolik okolicznościowy
OLAW 70
wys./szer./dł. 
50/70/70cm

stół
OSTO 140_180
wys./szer./dł. 
76/76/140-180cm

stolik okolicznościowy
OLAW 3S
wys./szer./dł. 
50/62/125cm

orinokokolekcja
klasyczna

1 3

2 4

witryna (nadstawka) ONAD 3W, kredens OKOM 3D3S, szafka nocna (2szt) OKOM 1SO, 
łóżko OLOZ 160, szafa OSZF 6D4S, stolik okolicznościowy OLAW 70

kredens OKOM 3D3S, witryna (nadstawka) ONAD 3S, szafka nocna (2szt) OKOM 1SO, 
łóżko OLOZ 160

witryna wisząca (2szt) ONAD 3W_5, szafka rtv ORTV 3S, półka OPOL 125, kredens (2szt) 
OKOM 3D3S, sofa ORINOKO, stolik okolicznościowy OLAW 3S

stolik okolicznościowy OLAW 3S

olcha
nigier

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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1

3

stolik okolicznościowy 
DLAW 120
wys./szer./dł. 
54/68/120cm

stół
DSTO 150
wys./szer./dł.
78/90/160-200cm

krzesło 
DKRS II
wys./szer./gł. 
93/46/57cm

krzesło
DKRS II P
wys./szer./gł.
93/56/57cm
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5 6

bawariakolekcja
klasyczna

Elementy dekoracyjne - głębokie rzeźbienia w szlachetnym drewnie frontów, patynowany mosiądz uchwytów; ozdobne szkło
w witrynach, obłe kształty blatów, gzymsów, cokołów i nóg - tworzą klasyczny charakter mebli pełniących tradycyjne funkcje. 31 elementy 
w zestawieniu kolorystycznym orzech włoski (fronty) oraz kasztan (korpusy).

orzech
włoski

fronty w kolorze orzecha
korpusy w kolorze kasztanu

1 4

2 5

3 6

lustro DLUS 131, kredens DKOM 2D3S/135, szafa DSZF 4D1S, szafka nocna DKOM 1S, 
łóżko DLOZ 160, szafka nocna DKOM 1S

kredens DKOM 2D, stół DSTO 150, krzesło (4szt) DKRS II, kredens DKOM 2D3S/185

komoda DKOM 3S, witryna (nadstawka) DNAD 3W/113, kredens
DKOM 2D3S/135, stół DSTO 150, krzesło (3szt) DKRS II, witryna DWIT 2D1S

witryna DWIT2D1S, komoda DKOM 4S, stolik okolicznościowy DLAW 120, witryna narożnikowa 
(nadstawka) DNAD 1WN, kredens narożnikowy DKOM 1DN, szafka rtv DRTV 100

witryna DWIT 3D2S, biurko DBIU 175, fotel DFOT, regał DREG 100 O, kredens DKOM 4D

biurko DBIU 175, fotel DFOT
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UWAGA!
Witryny w kolorze orzecha posiadają szkło typu ornament Sahara.

szafka rtv 
DRTV 100
wys./szer./gł. 
61/99,5/56,5cm

stolik okolicznościowy 
DLAW 120
wys./szer./dł. 
54/68/120cm

stół
DSTO 150
wys./szer./dł.
78/90/160-200cm

witryna narożnikowa 
DNAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys.113,5/szer.49/gł.49cm

witryna 
DNAD 2W
(nadstawka)
wys.113,5/szer.91,5/gł.38cm

kredens 
DKOM 2D
wys./szer./gł. 
87/89,5/45,5cm

kredens narożnikowy 
DKOM 1DN
wys./szer./gł. 
87/54,5/54,5cm

witryna 
DWIT 2D1S
wys./szer./gł. 
200/101,5/40cm

witryna 
DWIT 1DP
wys./szer./gł. 
200/62/40cm

witryna 
DWIT 1DL
wys./szer./gł. 
200/62/40cm

witryna 
DWIT 3D2S
wys./szer./gł. 
200/156,5/44cm

regał 
DREG 60 O
wys./szer./gł. 
200/62/40cm

regał 
DREG 100 O
wys./szer./gł. 
200/101,5/40cm

szafa
DSZF 2D1S
wys./szer./gł.
200/101,5/63cm

szafa 
DSZF 4D1S
wys./szer./gł. 
220/206,5/63cm

stół 
BAWARIA MAX
wys./szer./dł.
78/100/160-360cm
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krzesło 
DKRS II
wys./szer./gł. 
93/46/57cm

witryna 
DNAD 3W/113
(nadstawka)
wys.113,5/szer.136,5/gł.42cm lustro 

DLUS 131
wys.87/szer.131,5/gł.7,5cm

witryna wisząca 
DNAD 3W/65
wys.65/szer.136,5/gł.42cm

kredens 
DKOM 2D3S/135
wys./szer./gł. 
87/134,5/49,5cm

kredens 
DKOM 2D3S/135
wys./szer./gł. 
87/134,5/49,5cm

komoda 
DKOM 3S
wys./szer./gł. 
87/99,5/45,5cm

kredens 
DKOM 2D3S/185
wys./szer./gł. 
87/184,5/49,5cm

łóżko
DLOZ 160
wys./szer./dł. 
60-83/169/210cm

szafka nocna 
DKOM 1S
wys./szer./gł. 
57,5/50/38cm

biurko 
DBIU 175
wys./szer./dł. 
76,5/80/175cm

fotel 
DFOT
wys./szer./gł. 
97-110/60/68cm

komoda 
DKOM 4S
wys./szer./gł. 
109,5/60/45,5cm

kredens 
DKOM 4D
wys./szer./gł. 
87/180/46cm

fotel
DFOT II
wys./szer./gł.
94-106/60/68cm

krzesło
DKRS II P
wys./szer./gł.
93/56/57cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

bawariakolekcja
klasyczna

orzech
włoski

fronty w kolorze orzecha
korpusy w kolorze kasztanu

sofa 
BAWARIA 3FBK
wys./szer./gł. 
98/204/100cm

fotel 
BAWARIA ES
wys./szer./gł. 
98/111/95cm

• z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow.spania 143x200cm

dostępna również:
BAWARIA 2FBK

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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szafka
KOM1D1S/60
wys./szer./gł.
82/60/41,5cm

komoda
KOM4S/60
wys./szer./gł.
82/60/41,5cm

stół
STO/150
wys./szer./dł.
77,5/80/150-190cm

krzesło
BIGGER
wys./szer./dł.
96/46/57cm

szafka
KOM2D/120
wys./szer./gł.
119/120/41,5cm
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biggerkolekcja
klasyczna

Kolekcja Bigger to ponadczasowe połączenie elegancji z funkcjonalnością, To współczesna forma dla wytwornej klasyki. Uchwyty
w kolorze starego mosiądzu są stylową ozdobą mebla. 21 elementów w kolorze calvados.

calvados

1 4

2 5

3
6

witryna REG1W1S/60, krzesło (5szt) BIGGER, stół STO/150, szafka KOM1D/60, szafka  
KOM2D/120

krzesło (4szt) BIGGER, stół STO/150, szafka (2szt) KOM1S/60, szafka KOM2D/120

szafka rtv RTV2S/120

witryna (2szt) REG1W1S/60, regał REG/120, szafka REG1D1S/60, ława LAW/130, szafka rtv 
RTV2S/120

stół STO/150, krzesło BIGGER, regał REG/120, szafka KOM2D2S/120, komoda
KOM4S/60, sofa BIGGER, pufa BIGGER

półka (2szt) POL/120
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łóżko LOZ/160, szafa (2szt) SZF2D1S/90, komoda (2szt) KOM4S/60, półka POL/120, kufer KUF/85  245
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szafka
KOM1D/60 L/P
wys./szer./gł. 
119/60/41,5cm

szafka
KOM1D1S/60
wys./szer./gł. 
82/60/41,5cm

komoda
KOM4S/60
wys./szer./gł. 
82/60/41,5cm

szafka
KOM2D2S/120
wys./szer./gł. 
82/120/41,5cm

szafka
KOM2D/120
wys./szer./gł.
119/120/41,5cm

szafka rtv
RTV2S/120
wys./szer./gł. 
50,5/120/56,5cm

szafkakakakakakaka wiwiwiwi wiw wiwi wwisząsząsząsząsząąąąącacacacaaca
SFW2D/120SFW2D/120
wys./szer./gł. 
55 5-61/120-127 5/35-38 5cm55,5 61/120 127,5/35 38,5cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

półka
POL/120
wys./szer./gł.
3 5/120/20cm3,5/120/20cm

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 
56,5-78/170/204,5cm

kufer
KUF/85
wys./szer./gł. 
48/85/53cm

szafa 
SZF2D1S/90
wys./szer./gł. 

194,5-200/90-97,5/57-60,5cm

witryna 
REG1W1S/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/41,5-45cm

szafka
REG1D1S/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/41,5-45cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

w opcji również
ze zwieńczeniem

w opcji również
ze zwieńczeniem

szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gł. 
43/50/40cm

materac
szer./dł.
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu
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biggercalvados

biurko
BIU/140
wys./szer./dł. 
75,5/70/140cm

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł. 
119/60/41,5cm

stół
STO/150
wys./szer./dł.
77,5/80/150-190cm

krzesło
BIGGER
wys./szer./dł. 
96/46/57cm

grusza szlachetna 
(calvados) 47
tkanina 824

stolik okolicznościowy
LAW 130
wys./szer./dł. 
52,5/60/130cm

kolekcja
klasyczna

regał
REG/120
wys./szer./gł. 
194.5-200/120-127.5/35-39cm

regał
REG/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/35-39cm

szafka nocna (2szt) KOM2S/50, łóżko LOZ/160, szafa SZF2D1S/90, komoda (2szt) KOM4S/60, kufer KUF/85

komoda KOM5S/60, biurko BIU/140, półka POL/120, krzesło BIGGER, szafka (2szt) REG1D1S/60, regał REG/60, regał REG/120

1

2

w opcji również
ze zwieńczeniem

w opcji równieżw
ze zwieńczeniemz

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

pufa
BIGGER
wys./szer./gł.
43/90/90cm

fotel
BIGGER
wys./szer./gł.
85/98/89cm

sofa
BIGGER
wys./szer./gł.
85/201/92cm

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 135/201
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3 4

ontariokolekcja
klasyczna

Klasyczna kolekcja mebli w ciepłym kolorze klonu ontario. Elementy dekoracyjne - dyskretne frezy podkreślone patyną, fazowane 
lustra i szyby witryn, patynowany mosiądz uchwytów. 32 elementy w kolorze klonu ontario. 

klon
ontario

1 3

2 4

lustro LUS 46, komoda KOM 6S, biurko BIU 170, witryna WIT 2D1S

komoda KOM 6S, biurko BIU 170, witryna WIT 2D1S

sofa KENT, stolik okolicznościowy LAW, witryna narożnikowa NAD 1WN, kredens narożnikowy 
KOM 1D1SN, kredens KOM 3D1S 

witryna WIT 1DL, kredens KOM 2D2S, witryna WIT 2D1S, szafka rtv RTV 1S, stolik 
okolicznosciowy LAW
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szafka rtv 
RTV 1S
wys./szer./gł. 
56/103/55cm

kredens 
KOM 2W3S1B
wys./szer./gł. 
128,5/153/44,5cm

komoda
KOM 3S
wys./szer./gł. 
86,5/103/44,5cm

komoda
KOM 5S
wys./szer./gł. 
128,5/58,5/44,5cm

kredens 
KOM 4D2S
wys./szer./gł.
86,5/173/44,5cm

komoda
KOM 6S
wys./szer./gł. 
128,5/103/44,5cm

szafka nocna 
KOM 1SO
wys./szer./gł. 
51/58,5/37cm

szafa
SZF 2D1S
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/61,5cm

łóżko 
LOZ 160
wys./szer./dł. 
56-79/169/209cm
materac
szer./dł. 
159/199cm

szafa 
SZF 4D1S
wys./szer./gł. 
221/197/61,5cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu
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2

ontariokolekcja
klasyczna

stół 
STO
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

krzesło 
NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm

stolik okolicznościowy 
LAW
wys./szer./dł. 
50,5/60/120cm

biurko 
BIU 170
wys./szer./dł. 
77,5/75/170cm

lustro 
LUS 125
wys./szer./gł. 
87,5/132/6cm

komoda 
KOM 1S
wys./szer./gł. 
42/73,5/37cm

wieszak 
WIE 70
wys./szer./gł. 
159/71/3cm

lustro 
LUS 46
wys./szer./gł. 
107,5/53/6cm

szafka 
KOM 1D1S
wys./szer./gł. 
86,5/53,5/37cm

regał 
REG 60
wys./szer./gł. 
201,5/62,5/39cm

szafka wysoka
REG 1D L/P
wys./szer./gł. 
201,5/62,5/39cm

witryna
WIT 1D L/P
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/39cm

witryna
WIT 2D1S
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/39cm

kredens 
KOM 3D1S
wys./szer./gł. 
86,5/133/44,5cm

kredens 
KOM 2D2S
wys./szer./gł. 
86,5/93/44,5cm

kredens narożnikowy 
KOM 1D1SN
wys./szer./gł. 
86,5/57,5/57,5cm

witryna narożnikowa 
WIT 2DN
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/46cm

1

2

komoda KOM 6S, szafa SZF 4D1S, szafka nocna
KOM 1SO, łóżko LOZ 160, szafka nocna KOM 1SO

szafka wysoka REG 1DL, lustro LUS 46, szafka
KOM 1D1S,  wieszak WIE 70, komoda KOM 1S

klon
ontario

witryna 
NAD 2W
(nadstawka na kredens)
wys./szer./gł. 
115/97,5/36,5cm

witryna 
NAD 3W
(nadstawka na kredens)
wys./szer./gł. 
115/137/36,5cm

witryna narożnikowa 
NAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys./szer./gł. 
115/51,5/51,5cm
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2 3

kredens 
EKOM 3D1S
wys./szer./gł.
90,5/153,5/45cm

komoda 
EKOM 5S/10
wys./szer./gł.
90,5/101/45cm

komoda 
EKOM 8S
wys./szer./gł.
90,5/153,5/45cm

szafka rtv 
ERTV 72
wys./szer./gł.
72/72/46,5cm

szafka rtv 
ERTV 100
wys./szer./gł.
54,5/101/54,5cm

kredens 
EKOM 2D2S
wys./szer./gł.
90,5/101/45cm
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5 6

kentkolekcja
klasyczna

Jak w dawnym dworku... szlachetny kasztan lub ciepła jabłoń, rozrzeźbione zwieńczenia, cokoły i fronty, subtelne uchwyty, fazowane 
krawędzie szkła witryn. Bogactwo zdobień wypełni wnętrze atmosferą dawnych epok. 39 elementów w 2 kolorach: 
kasztan i jabłoń. 

jabłoń kasztan

2 5

3 6

1 4sofa KENT 2, stolik okolicznościowy ELAW 130, witryna EWIT 2D2S, komoda EKOM 8S, 
regał EREG 100 O, fotel KENT

kredens EKOM 3D1S, szafka rtv ERTV 100, fotel KENT, witryna EWIT 1DP, regał 
EREG 100 O, sofa KENT 2

komoda EKOM 4S/6, krzesło EKRS P, biurko EBIU 158K, witryna (2szr) EWIT 2D2S,
regał EREG 100 O, fotel YOKO ELODI ES

stół ESTO 160, krzesło (2szt) EKRS P, krzesło (4szt) EKRS, kredens EKOM 3D1S, lustro 
ELUS 155, witryna EREG 3W2S

komoda EKOM 4S/6, krzesło EKRS P, biurko EBIU 158K, witryna EWIT 2D2S, regał 
EREG 100 O

kredens EKOM 2D2S
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1 2

ławostół 
ELAST 130/170
wys./szer./dł.
60-76/67/134-174cm

stół
ESTO 160
wys./szer./dł.
76,5/90/160-200cm

krzesło 
KENT SMALL
wys./szer./gł.
93/47/53cm

krzesło 
EKRS
wys./szer./gł.
98/45/55cm

krzesło
EKRS P
wys./szer./gł. 
98/59/55cm

witryna lewa 
EWIT 1DL
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

regał 
EREG 60 O
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

regał 
EREG 100 O
wys./szer./gł.
204,5/110/43cm

witryna prawa 
EWIT 1DP
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

witryna 
ENAD 2W
(nadstawka na kredens)
wys.114,5/szer.110/gł.43cm

kredens 
EKOM 2D2S
wys./szer./gł.
90,5/101/45cm

wieszak 
EWIE 100

wys.108,5/szer.30cm

szafka
wysoka lewa 
EREG 1DL
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

szafka
wysoka prawa 
EREG 1DP
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

szafa
ESZF 2D1S
wys./szer./gł.
204,5/110/65,5cm

szafka na buty 
EBUT 60
wys./szer./gł.
121/72/19,5cm

szafka na buty 
EBUT 88
wys./szer./gł.
59,5/88,5/32cm

wieszak 
EWIE 190
wys./szer.
191,5/50cm

wieszak 
EPPK 110
wys./szer./gł.
204,5/119,5/43cm

szafa 
ESZF 4D2S
wys./szer./gł.
225/227/53-65,5cm

komoda 
EKOM 5S/6
wys./szer./gł.
108,5/61,5/45cm

komoda 
EKOM 4S/6
wys./szer./gł.
90,5/61,5/45cm

KENT MAX
wys./szer./dł.
78/100/160-360cm
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3

witryna narożnikowa 
ENAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys.114,5/szer.58,5/gł.58,5cm

witryna 
ENAD 3W    
(nadstawka na kredens)
wys.114,5/szer.162,5/gł.43cm

kredens narożnikowy 
EKOM 1DSN
wys./szer./gł.
90,5/60/60,5cm

kredens 
EKOM 3D1S
wys./szer./gł.
90,5/153,5/45cm

witryna 
EREG 3W2S
wys./szer./gł.
204,5/167,5/43-
49,5cm

witryna 
EWIT 2D2S
wys./szer./gł.
204,5/110/43cm

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK

•z pojemnikiem na 
pościel i funkcją spania

pow. spania 145x190

•z pojemnikiem na 
pościel i funkcją spania

pow. spania 115x190

fotel
KENT        
wys./szer./gł.
84/94/87cm

szafka nocna 
EKOM 1S        
wys./szer./gł.
52,5/56,5/38,5cm

sofa 
KENT 2R        

wys./szer./gł.
84/158/87cm

sofa 
KENT 2      
wys./szer./gł.
84/158/87cm

•dostępna również 
nierozkładana sofa:

•dostępna również 
nierozkładana sofa:

sofa 
KENT 3R        

wys./szer./gł.
84/190/87cm

sofa 
KENT 3        
wys./szer./gł.
84/190/87cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: 
L16/160, L21/160,
L16/2x80

łóżko 
ELOZ 160
wys./szer./dł.
60,5-81,5/175/210cm
materac 
szer./dł.
159/199cm

dostępne w różnych rodzajach
i kolorach tkanin 

kentkolekcja
klasyczna

jabłoń kasztan

2

3

1 kredens EKOM 2D2S, komoda EKOM 5S/10, szafka nocna (2szt) EKOM 1S, łóżko 
ELOZ 160,szafa ESZF 4D2S

szafka nocna (2szt) EKOM 1S, łóżko ELOZ 160

stół ESTO 160, witryna EREG 3W2S, krzesło (2szt) EKRS

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

biurko 
EBIU 158K
wys./szer./dł.
77/68/158cm

komoda 
EKOM 5S/10
wys./szer./gł.
90,5/101/45cm

komoda 
EKOM 8S
wys./szer./gł.
90,5/153,5/45cm

lustro 
ELUS 102
wys./szer./gł.
106,5/102/11cm

lustro 
ELUS 155
wys./szer./gł.
88/154,5/11cm

stolik okolicznościowy 
ELAW 130
wys./szer./dł.
51,5/65/130cm

szafka rtv 
ERTV 72
wys./szer./gł.
72/72/46,5cm

szafka rtv 
ERTV 100
wys./szer./gł.
54,5/101/54,5cm
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2 3

stolik okolicznościowy 
NLAW
wys./szer./dł. 
50,5/60/120cm

stół STYLIUS 
NSTO
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

krzesło STYLIUS 
NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm
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5 6

styliuskolekcja
klasyczna

Patynowanie, wzór intarsii wykonany techniką serigrafi i, bogate rzeźbienia frontów, cokołów, gzymsów i pilastrów, zastosowane
w klasycznej kolekcji mebli w kolorze czereśni antycznej. Wszystko to uzyskane przy pomocy nowoczesnych technologii zapewniających  
zaskakująco atrakcyjne ceny przy tak bogatym wzornictwie. 32 elementy w kolorze czereśnia antyczna. 

czereśnia
antyczna

1 4

2 5

3 6

witryna NWIT 2D1S, szafka rtv NRTV 1S, regał NREG 60 O, kredens narożnikowy 
NKOM 1D1SN, stolik okolicznościowy NLAW

szafka nocna NKOM 1SO, łóżko NLOZ 160, szafka nocna NKOM 1SO, szafa NSZF 4D1S

szafka nocna (2szt) NKOM 1SO, łóżko NLOZ 160

kredens NKOM 4D2S, witryna NWIT 2D1S, stół STYLIUS NSTO, krzesło (3szt) STYLIUS NKRS

kredens NKOM 2W3S1B, witryna NWIT 2D1S, biurko NBIU 170, regał NREG 60 O

regał NREG 100 O, komoda NKOM 3S, fotel STYLIUS, stolik okolicznościowy NLAW, fotel 
STYLIUS, biurko NBIU 170
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stolik okolicznościowy 
NLAW
wys./szer./dł. 
50,5/60/120cm

stół STYLIUS 
NSTO
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

krzesło STYLIUS 
NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm

kredens
NKOM 2W3S1B
wys./szer./gł. 
128,5/153/44,5cm

witryna
NWIT 1DL
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/39cm

witryna
NWIT 1DP
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/39cm

witryna
NWIT 2D1S
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/39cm

szafka nocna 
NKOM 1SO
wys./szer./gł. 
51/58,5/37cm

szafka wysoka 
NSZF 1D1SP
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/43cm

szafka wysoka 
NSZF 1D1SL
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/43cm

szafa 
NSZF 2D1S
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/61,5cm

biurko 
NBIU 170
wys./szer./dł. 
77,5/75/170cm

szafa 
NSZF 4D1S
wys./szer./gł. 
221/197/61,5cm

łóżko 
NLOZ 160
wys./szer./dł. 
56-79/169/209cm
materac
szer./dł. 
159/199cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, L16/2x80

1

1

2

komoda NKOM 6S, witryna narożnikowa NNAD 1WN, kredens narożnikowy NKOM 1D1SN, 
stolik okolicznościowy NLAW

lustro NLUS 46, szafka NKOM 1D1S, wieszak NWIE 70, komoda NKOM 1S
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styliuskolekcja
klasyczna

szafka rtv 
NRTV 1S
wys./szer./gł. 
56/103/55cm

kredens 
NKOM 3D1S
wys./szer./gł. 
86,5/133/44,5cm

komoda
NKOM 3S
wys./szer./gł. 
86,5/103/44,5cm

komoda
NKOM 5S
wys./szer./gł. 
128,5/58,5/44,5cm

komoda
NKOM 6S
wys./szer./gł. 
128,5/103/44,5cm

kredens
NKOM 4D2S
wys./szer./gł. 
86,5/173/44,5cm

lustro
NLUS 125

wys./szer./gł. 
87,5/132/6cm

wieszak 
NWIE 70
wys./szer./gł. 
159/71/3cm

lustro 
NLUS 46
wys./szer./gł. 
107,5/53/6cm

witryna narożnikowa 
NNAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys./szer./gł. 
115/51,5/51,5cm

witryna 
NNAD 2W
(nadstawka na kredens)
wys./szer./gł. 
115/97,5/36,5cm

kredens 
NKOM 2D2S
wys./szer./gł. 
86,5/93/44,5cm

kredens narożnikowy 
NKOM 1D1SN
wys./szer./gł. 
86,5/57,5/57,5cm

witryna narożnikowa 
NWIT 2DN
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/46cm

regał 
NREG 60 O
wys./szer./gł. 
201,5/62,5/39cm

regał 
NREG 100 O
wys./szer./gł. 
201,5/97,5/39cm

szafka 
NKOM 1D1S
wys./szer./gł. 
86,5/53,5/37cm

komoda 
NKOM 1S
wys./szer./gł. 
42/73,5/37cm

fotel 
STYLIUS
wys./szer./gł. 
87/84/85cm

sofa 
STYLIUS 2R
wys./szer./gł. 
87/151/90cm

dostępna również:
sofa 
STYLIUS 2P
wys./szer./gł. 
87/151/90cm
•z pojemnikiem na pościel

sofa 
STYLIUS 3R
wys./szer./gł. 
87/181/90cm

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania
pow. spania 115x190

•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania
pow. spania 145x190

projekt mebli tapicerowanych: ROBERT KOWALCZYK

dostępne w różnych rodzajach
i kolorach tkanin 

czereśnia
antyczna

2

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI
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2 3

szafka nocna 
KOM1S/4/6
wys./szer./gł. 
43,5/58/45cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, 
L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

materac 
szer./dł. 
159/199cm 
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 
42,5-70,5/168/207cm

biurko
BIU1D3S/8/16
wys./szer./dł. 
80,5/70,5/160cm
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5 6

charlottakolekcja
klasyczna

1 4

2

3

5

6

łóżko LOZ/160, szafka nocna KOM1S/4/6, szafa SZF3D/21/16, komoda KOM4S/9/9,
lustro LUS/8/8

komoda KOM4S/9/9, witryna REG1W1S/19/6, szafka nocna KOM1S/4/6, łóżko LOZ/160

regał (2szt) REG/19/9, komoda KOM4S/9/9, biurko BIU1D3S/8/16, krzesło CHARLOTTA

fotel (2szt) vis à vis, stolik okolicznościowy ŁAWA 120, komoda KOM2D2S/9/9, szafka rtv 
RTV1S/4/10, witryna REG2W1S/19/9

witryna REG2W1S/19/9, szafka rtv RTV1S/4/10, komoda KOM2D2S/9/9, fotel vis à vis

regał  REG/19/9, komoda KOM4S/9/9, stolik okolicznościowy ŁAWA 120, fotel vis à vis

Zaokrąglone kształty frontów, zwieńczeń i cokołów. Frezy podkreślone szlachetnym nalotem patyny. Jednopunktowe, mosiężne 
uchwyty. W ozdobnych szybach witryn - elipsa z różanym wzorem. 20 elementów kolekcji w kolorze orzech włoski.

orzech
włoski
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szafka wysoka REG1D1S/19/6, witryna REG1W1S/19/6, komoda KOM2D2S/9/9,
regał REG/19/9, stolik okolicznościowy ŁAWA 120

 263
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1 2

regał
REG/19/9
wys./szer./gł. 
195,5/93/45cm

witryna 
NAD2W/10/9
(nadstawka)
wys.103,5/szer.93/gł.38cm

witryna 
NAD3W/10/14
(nadstawka)
wys.103,5/szer.138/gł.38cm

kredens
KOM2D4S/9/14
wys./szer./gł. 
92,5/138/45cm

witryna
REG1W1S/19/6
wys./szer./gł. 
195,5/58/45cm

witryna
REG2W1S/19/9
wys./szer./gł. 
195,5/93/45cm

kredens
KOM2D2S/9/9
wys./szer./gł. 
92,5/93/45cm

1

2
3

4

lustro LUS/8/8, kredens KOM2D4S/9/14,
witryna (nadstawka) NAD2W/10/9, kredens KOM2D4S/9/14

stół CHARLOTTA, krzesło (4szt) CHARLOTTA

kredens (2szt) KOM2D4S/9/14, lustro LUS/8/8,
witryna nadstawka NAD3W/10/14, stół CHARLOTTA,
krzesło CHARLOTTA (3szt)

uchwyty

stolik okolicznościowy
ŁAWA 120
wys./szer./dł. 
56/70/120cm

szafka rtv
RTV1S/4/10
wys./szer./gł. 
47,5/103/65cm

krzesło
CHARLOTTA
wys./szer./gł. 
93/47/58cm

stół
CHARLOTTA
wys./szer./dł. 
79/90/160-200cm
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3 4

charlottakolekcja
klasyczna

szafka wysoka 
REG1D1S/19/6
wys./szer./gł. 
195,5/58/45cm

szafa
SZF2D1S/19/9
wys./szer./gł. 
195,5/93/65cm

szafa
SZF3D/21/16
wys./szer./gł. 
212,5/162,5/65cm

lustro
LUS/8/8
wys./szer./gł. 
75,5/80/2,5cm

orzech włoski

kredens
KOM2D2S/9/9
wys./szer./gł. 
92,5/93/45cm

biurko
BIU1D3S/8/16
wys./szer./dł.
80,5/70,5/160cm

komoda
KOM4S/9/9
wys./szer./gł. 
92,5/93/45cm

komoda
KOM4S/9/6
wys./szer./gł. 
92,5/58/45cm

szafka nocna 
KOM1S/4/6
wys./szer./gł. 
43,5/58/45cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, 
L21/160, L16/2x80
* np: L16/2x80 - L ilość listew, 2x80 szerokość wkładu

materac 
szer./dł. 
159/199cm 
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 
42,5-70,5/168/207cm
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2

3

n.yorkkolekcja
klasyczna

Nawet jeśli brytyjski zwyczaj picia herbaty (fi ve o’clock) nie jest Ci bliski - kolekcja mebli N.York będzie miłym otoczeniem. Szlachetny 
połysk i postarzenie uzyskane przez patynę, szczególnie efektownie działają na frezowanych gzymsach, cokołach, a także grawerowa-
nych listwach frontów. Wrażenie znaku czasu robi także patyna na mosiężnych uchwytach. 29 elementów w kolorze jabłoń ciemna. 

jabłoń
ciemna

1 3
2

stół GSTO 170, krzesło (6szt) GKRS, szafa GSZF 2D2S

witryna GWIT 2D2S, kredens GKOM 2D4S, wieszak GPWP 165, komoda GKOM 1S, lustro 
GLUS 50, szafka GKOM 1D1S, komoda GKOM 6S, stół GSTO 170, krzesło GKRS (4szt)

komoda GKOM 4S, szafka nocna GKOM 1SO (2szt), łóżko GLOZ 160, szafa GSZF 4D
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1

3

2
szafka rtv 
GRTV 60
wys./szer./gł. 
73/60/44,5cm

łóżko 
GLOZ 90
wys./szer./dł. 
35-70,5/96/208cm
materac 
szer./dł. 
89/199cm

łóżko 
GLOZ 160
wys./szer./dł. 
35-70,5/165,5/208cm
materac 
szer./dł. 
159/199cm

szafka nocna 
GKOM 1SO
wys./szer./gł. 
49,5/40,5/36cm

szafa 
GSZF 3D
wys./szer./gł. 
199,5/145/61,5cm

szafa 
GSZF 4D
wys./szer./gł. 
199,5/189/61,5cm

szafa 
GSZF 2D2S
wys./szer./gł. 
199,5/85,5/61,5cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/90, 
L21/90

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady: L16/160, L21/160, 
L16/2x80

szafka rtv 
GRTV 90
wys./szer./gł. 
55/91/49cm
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4

stolik okolicznościowy 
GLAW 125
wys./szer./dł. 
56/65/125cm

stół
GSTO 170
wys./szer./dł. 
76/90,5/172-213cm

kredens 
GKOM 2D4S
wys./szer./gł. 
94,5/118/45,5cm

komoda 
GKOM 6S
wys./szer./gł. 
113/78/45,5cm

barek 
GBAR 2D
wys./szer./gł. 
113/78/36cm

lustro 
GLUS 120

wys.95,5/szer.113,5/gł.6cm

krzesło 
GKRS
wys./szer./gł. 
91/47/52cm

biurko 
GBIU 113
wys./szer./dł. 
74,5/66/113cm

biurko 
GBIU 150
wys./szer./dł. 
74,5/66/150cm

regał 
GREG 80 O
wys./szer./gł. 
199,5/85,5/37,5cm

komoda 
GKOM 4S
wys./szer./gł. 
94,5/78/45,5cm

kredens 
GKOM 4D1S
wys./szer./gł. 
94,5/155,5/45,5cm

witryna 
GWIT 1DP
wys./szer./gł. 
199,5/54,5/38cm

witryna 
GWIT 2D2S
wys./szer./gł. 
199,5/85,5/38cm

kredens narożnikowy 
GKOM 1D1SN
wys./szer./gł. 
94,5/54,5/54,5cm

wieszak 
GPWP 165
wys./szer./gł. 
165/73,5/6cm

lustro 
GLUS 50
szer./gł. 
119,5/47,5cm

komoda 
GKOM 1S
wys./szer./gł. 
35/67/36cm

szafka 
GKOM 1D1S
wys./szer./gł. 
74,5/47/36cm

szafka na buty 
GBUT 60
wys./szer./gł. 
118,5/60/36cm

n.yorkkolekcja
klasyczna

witryna narożnikowa 
GNAD 1WN 
(nadstawka na kredens 
narożnikowy)
wys.105/szer.50,5/gł.50,5cm

jabłoń
ciemna

1
2

3

4

uchwyt

komoda GKOM 6S, szafka rtv GRTV 90

biurko GBIU 150, szafa GSZF 3D, szafka nocna GKOM 1SO,
łóżko GLOZ 90, 

kredens GKOM 2D4S, szafa GSZF 2D2S, regał GREG 80 O,
biurko GBIU 150, witryna GWIT 2D2S
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3 4

nataliakolekcja
klasyczna

Klasyczna forma mebli jest efektem fi nezyjnego wykonania stylizowanych dekoracji. Rzeźbione i tloczone elementy mebli, fronty
o barwie wiśnia primavera oraz ozdobne uchwyty budują wrażenie luksusu i harmonii w każdym wnętrzu. 29 elementów.

wiśnia
primavera

1 3

2 4

witryna WITRYNA 100/2S, biurko BIU 160, krzesllo DKRS II

komoda KOMODA 100/4S, szafka rtv RTV 100, witryna WITRYNA 100/2S, kredens
KOMODA 100

stół STO 140, krzesło (3szt) DKRS II; regał REGAŁ 60, witryna NADSTAWKA 150, kredens 
KOMODA 150

 szafka rtv RTV 100, witryna WITRYNA 100/2S, kredens KOMODA 100
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witryna
WITRYNA 100/2S
wys./szer./gł. 
197/96/45cm

witryna
WITRYNA 60 L/P
wys./szer./gł. 
197/56/45cm

regał
REGAŁ 60
wys./szer./gł. 
197/56/45cm

kredens narożnikowy
KOMODA NAR 60 L/P
wys./szer./gł. 
85/59/59cm

witryna narożnikowa
NADSTAWKA NAR 60 L/P
wys./szer./gł. 111/60/60cm

łóżko
LOZ 140

wys./szer./gł. 
45-76/154/213cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./gł. 
45-76/174/213cm

szafa
SZAFA 190
wys./szer./gł. 
197/185,5/63cm

szafa
SZAFA 100
wys./szer./gł. 
197/96/63cm

szafka nocna
KOMODA 55/1S
wys./szer./gł. 
54/53,5/36cm

1

komoda
KOMODA 60/3S
wys./szer./gł. 
85/58,5/44cm

komoda
KOMODA 60/4S
wys./szer./gł. 
108,5/58,5/44cm

stolik okolicznościowy
ŁAWA 120
wys./szer./dł. 
55,5/65/120cm

szafka rtv
RTV 100
wys./szer./gł. 
74/93,5/61,5cm

stół
STO 140
wys./szer./dł. 
78,5/80/140-190cm

stół
STO 160
wys./szer./dł. 
78,5/90/160-210cm

szafka rtvfk t
RTV 80
wys./szer./gł. 
59/80/49,5cm

komoda
KOMODA 100/4S
wys./szer./gł. 
108,5/93,5/44cm

kredens
KOMODA 130
wys./szer./gł. 
113/128/44cm

materac
szer./dł. 140/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/140, L16/2x70, L21/140, L21/2x70

materac
szer./dł. 159/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/160
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kredens 
KOMODA 150
wys./szer./gł. 
85/148/44cm

witryna
NADSTAWKA 150
wys./szer./gł.  111/150,5/45cm

witryna
NADSTAWKA 100
wys./szer./gł. 111/96/45cm

szafka
KOMODA 100
wys./szer./gł. 
85/93,5/44cm

komoda
KOMODA 100/3S
wys./szer./gł. 
85/93,5/44cm

wiśnia
primavera

1

2

2

komoda KOMODA 100/3S, szafka nocna KOMODA 
55/1S, łóżko LOZ 140, szafka KOMODA 100, szafa 
SZAFA 190

lustro LUSTRO 130, toaletka TOALETKA 140, krzesło 
DKRS II

biurkobiurko
BIU 160
wys./szer./dł. 
77/75/160cm

toaletka
TOALETKA 140
wys./szer./gł. 
77/134/36cm

kredens
KOMODA 150/3S
wys./szer./gł. 
85/148/44cm

lustro
LUSTRO 130

wys./szer./gł. 
82,5/127,5/7,5cm

nataliakolekcja
klasyczna

krzesło
DKRS II

wys./szer./gł.
93/46/57cm

kol. 37, tkanina 400
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3

2

Masywne bryły umieszczone na profi lowanych nóżkach w barokowym stylu oraz subtelne uchwyty, to cechy kolekcji Genua. W skład 
kolekcji wchodzi 17 elementów w 3 wersjach kolorystycznych: dąb wenge, dąb wenge/chorona sucupira, dąb wenge/jesion pi-
ramida lakier.

krzesło GENUA, komoda KOM3S, lustro LUS/120

szafka wisząca (2szt) SFW/155, szafka nocna (2szt) KOM1S, łóżko LOZ/160, szafa SZF2D2

31 szafa SZF3D, szafka nocna KOM1S, łóżko LOZ/160, komoda KOM3S

dąb wenge dąb wenge /
jesion piramida lakier

dąb wenge /
chorona 
sucupira

genuakolekcja
klasyczna
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2

komoda
KOM4S
wys./szer./gł. 
119/63,5/47cm 

szafka
SFK4D
wys./szer./gł. 
119/104,5/47cm 

kredens
KOM2D3S
wys./szer./gł. 
97,5/153/47cm 

szafka wisząca
SFW/155
wys./szer./gł. 40,5/153/23,5m 

lustro
LUS/120
wys./szer./gł. 83/118,5/6,5cm 

komoda
KOM3S
wys./szer./gł. 
97,5/118,5/47cm 

regał
REG/65
wys./szer./gł. 
201/63,5/40,5cm 

witryna
REG1W
wys./szer./gł. 
201/63,5/40,5cm 

1

1

2

3

uchwyty

szafka wisząca SFW/155, kredens KOM2D3S, 
szafka rtv RTV2S, witryna REG1W, komoda 
KOM4S, regał REG/65, szafka (2szt) SFK4D, stolik 
okolicznościowy LAW/120

szafka wisząca SFW/155, kredens KOM2D3S,
witryna REG1W, szafka wysoka REG1D, regał
REG/65, stół STO/150, krzesło (4szt) GENUA

szafka rtv
RTV12S
wys./szer./gł. 
54,5/153/50cm 
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szafa
SZF3D
wys./szer./gł. 
210/158/60,5cm 

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.  
32/50/42cm 

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 
46,5-100/168/208cm 

szafka wysoka 
REG1D
wys./szer./gł. 
201/63,5/40,5cm 

szafa
SZF2D
wys./szer./gł. 
210/108,5/60,5cm 

materac
szer./dł.
160/200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L16/140, L21/140, L16/2x80

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł. 
55/70/120cm 

stół
STO/150
wys./szer./dł. 
76/90/150-190cm 

krzesło
GENUA
wys./szer./gł. 
94/46/58cm

genuakolekcja
klasyczna

dąb wenge dąb wenge /
jesion piramida lakier

dąb wenge /
chorona 
sucupira
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MEZO
łóżko
LOZ_160
wys./szer./dł. 38-74/165/207,5cm
kolor:  buk tatra
materac
szer./dł. 159/199cm

CREATIO
łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł. 40-60/102/208cm
kolory: wenge, wenge / biały połysk, 
wenge / zebrawood polysk
materac
szer./dł. 90/199cm

CREATIO
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 40-60/172/208cm
kolory: wenge, wenge / biały połysk,
wenge / zebrawood polysk
materac
szer./dł. 159/199cm

AUGUST
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 37,5-78,5/175,5/213cm
kolory: wenge, wenge / palio 
materac
szer./dł. 159/199cm

DOORS
łóżko 
HLOZ 140
wys./szer./dł. 36-73,5/148,5/205cm
kolory: dąb milano, wenge
materac
szer./dł. 140/199cm

LARGO
łóżko 
PLOZ 140
wys./szer./dł. 70,5-42,5/147/206cm
kolory: dąb wenge ciemny, dąb wenge 
ciemny / dąb czesany, dąb wenge 
ciemny / heban makasar, dąb wenge 
ciemny/sibu, śliwa wallis, śliwa wallis 
/ biały połysk, śliwa wallis / eleganza 
gold
materac
szer./dł. 140/199cm

ELIPPE
łóżko 
ELLOZ/90
wys./szer./dł. 62/102/206,5cm
kolor: klon strassburg
materac
szer./dł. 90/199cm

ELIPPE
łóżko 
ELLOZ/140
wys./szer./dł. 62/150/218,5cm
kolor: klon strassburg
materac
szer./dł. 140/199cm

LARGO CLASSIC
łóżko 
PLOZ 140
wys./szer./dł. 70,5-42,5/147/206cm
kolor: wiśnia włoska
materac
szer./dł. 140/199cm

DOORS
łóżko 
HLOZ 160
wys./szer./dł. 36-73,5/168,5/205,5cm
kolory: dąb milano, wenge
materac
szer./dł. 159/199cm

LARGO
łóżko 
PLOZ 160
wys./szer./dł. 70,5-42,5/165/206cm
kolory: dąb wenge ciemny, dąb 
wenge ciemny / dąb czesany, dąb 
wenge ciemny / heban makasar, 
dąb wenge ciemny/sibu, śliwa wallis, 
śliwa wallis / biały połysk, śliwa wallis / 
eleganza gold
materac
szer./dł. 159/199cm

ELIPPE
łóżko 
ELLOZ/160
wys./szer./dł. 62/168,5/218,5cm
kolor: klon strassburg
materac
szer./dł. 159/199cm

LARGO CLASSIC
łóżko 
PLOZ 160
wys./szer./dł. 70,5-42,5/165/206cm
kolor: wiśnia włoska
materac
szer./dł. 159/199cm

SYRIUSZ
łóżko 
XLOZ/160
wys./szer./dł. 86/176,5/215cm
kolor: klon strassburg
materac
szer./dł. 159/199cm

POP
łóżko 
KLOZ/90
wys./szer./dł. 44-55/94/204,5cm
kolory: buk, olcha miodowa
materac
szer./dł. 90/199cm

RINGO
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 35,5-66,5/165/204cm
kolory: morioka, morioka / biały połysk
materac
szer./dł. 159/199cm

RINGO
łóżko 
LOZ/90
wys./szer./dł. 35,5-66,5/95/204cm
kolory: morioka, morioka / biały połysk
materac
szer./dł. 90/199cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

»  wszystkie pokazane łóżka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    łóżka tapicerowane znajdziesz na stronach 313-315

    UWAGA! Materace i wkłady do łóżek w opcji!

LEMONADE
łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł. 34-67,5/95/207,5cm
kolor: biały / żółty
materac
szer./dł. 90/199cm
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AFFI
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 35,5-80,5/165/208cm
kolor: wenge 
materac
szer./dł. 159/199cm

RESET
łóżko
ALOZ 160
wys./szer./dł. 32-84,5/172,5/218,5cm
kolor: wenge
materac
szer./dł. 159/199cm

TIP TOP
łóżko 
TLOZ 90W
wys./szer./dł. 50,5-60,5/95/202,5cm 
kolory: klon nida, olcha miodowa,
jabłoń ciemna
materac
szer./dł. 90/199cm

SORRENTO
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 95/171/211cm
kolor: dąb canterbury
materac
szer./dł. 160/199cm

VIS À VIS
łóżko 
VLOZ/90 
wys./szer./dł. 35-60,5/97,5/206,5cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia
materac
szer./dł. 90/199cm

VIS À VIS
łóżko 
VLOZ/140
wys./szer./dł. 35-60,5/148/206,5cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia
materac
szer./dł. 140/199cm

VIS À VIS
łóżko 
VLOZ/160
wys./szer./dł. 35-60,5/166/206,5cm
kolory: czereśnia, czereśnia / wanilia
materac
szer./dł. 159/199cm

wezgłowie łóżka 
dostępne
jest również z obiciem 
materiałowym oraz 
w kolorze sambesi 
zebrano

w opcji materac 
ze stelażem
bonell lub pianka

INDI
łóżko 
LOZ_90
wys./szer./dł. 55-43/95/205cm
kolor: buk tatra, dąb wenge brąz
materac
szer./dł. 90/199cm

porównaj łóżka

materac ze stelażem
bonell lub pianka

materac ze stelażem
bonell lub pianka

INDIANA
łóżko 
JLOZ 90
wys./szer./dł. 45-65/93/205,5cm
kolory: sosna antyczna, dąb sutter
materac
szer./dł. 90/199cm

CLIPPER
łóżko 
LOZ/90-D
wys./szer./dł. 40,5-65,5/95/206,5cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno
materac
szer./dł. 90/199cm

CLIPPER
łóżko 
LOZ/160-D
wys./szer./dł. 33-63/164/204,5cm
kolor: orzech fi neline / dąb legno
materac
szer./dł. 159/199cm

TAURI
łóżko 
LOZ_160
wys./szer./dł. 30-70/173/206,5cm
kolory:olcha miodowa, dąb wenge
materac
szer./dł. 160/200cm

KLIO
łóżko 
LOZ/90
wys./szer./dł. 38,5-53,5/97/204cm 
kolory: buk tatra, dąb wenge / śliwa 
wallis, dąb wenge / palio
materac
szer./dł. 90/200cm

KLIO
łóżko 
LOZ/140
wys./szer./dł.  38,5-53,5/147/204cm 
kolory: buk tatra, dąb wenge / śliwa 
wallis, dąb wenge / palio
materac
szer./dł. 140/200cm

OPEN
łóżko 
LOZ/90
wys./szer./dł. 44,5-66,5/95/205cm   
kolor: orzech virginia
materac
szer./dł. 90/200cm

RAFLO
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 37-82,5/165/207cm
kolory: orzech salev, dąb wenge brąz
materac
szer./dł. 160/199cm
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»  wszystkie pokazane łóżka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    łóżka tapicerowane znajdziesz na stronach 228-229

    UWAGA! Materace i wkłady do łóżek w opcji! w opcji materac ze stelażem
bonell lub pianka
łóżko zawiera szufl adę na rolkach

MAŁGOŚKA
łóżko 
L - łóżko
20/9
wys./szer./dł. 64,5cm/97cm/211cm
kolory: buk, buk / niebieski
materac
szer./dł. 90/199cm

TWIST
 
łóżko
wys./szer./dł. 45,5-70,5/95/205,5cm
kolor: grusza / granat twist
materac
szer./dł. 90/200cm

ORINOKO
łóżko 
OLOZ 140
wys./szer./dł. 55-82,5/151/208cm
kolor: olcha nigier
materac
szer./dł. 140/199cm

FANTAZJA
łóżko 
160
wys./szer./dł. 37-65,5/170,5/210cm
kolor: wiśnia primavera
materac
szer./dł. 159/199cm

DREAM
łóżko 160*
wys./szer./dł. 39,5-85,5/177/218,5cm
kolor: klon nida
materac
szer./dł. 159/199cm

KIM
łóżko 
140
wys./szer./dł. 35,5-60,5/148/204cm
kolory: klon nida, klon strassburg
materac
szer./dł. 140/199cm

ORINOKO
łóżko 
OLOZ 160
wys./szer./dł. 55-82,5/169,5/208cm
kolor: olcha nigier
materac
szer./dł. 159/199cm

FANTAZJA
łóżko 
180
wys./szer./dł. 37-65,5/191/210cm
kolor: wiśnia primavera
materac
szer./dł. 180/200cm

DREAM
łóżko 180*
wys./szer./dł. 39,5-85,5/191/218,5cm
kolor: klon nida
materac
szer./dł. 180/200cm

KIM
łóżko 
160
wys./szer./dł. 35,5-60,5/163/205cm
kolory: klon nida, klon strassburg
materac
szer./dł. 159/199cm

KIM
łóżko 
180
wys./szer./dł. 35,5-60,5/187/205cm
kolory: klon nida, klon strassburg
materac
szer./dł. 180/200cm

BAWARIA
łóżko 
DLOZ 160
wys./szer./dł. 60-83/169/210cm
kolor: orzech włoski
materac
szer./dł. 159/199cm

ONTARIO
łóżko 
LOZ 160
wys./szer./dł. 56-79/169/209cm
kolor: klon ontario
materac
szer./dł. 159/199cm

PIREUS
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 45,5-82,5/170/209,5cm 
kolor: czereśnia columbia
materac
szer./dł. 160/200cm

materac ze stelażem
bonell lub pianka

FANTAZJA
łóżko 
140
wys./szer./dł. 37-65,5/153/210cm
kolor: wiśnia primavera
materac
szer./dł. 140/199cm

DREAM
łóżko 140*
wys./szer./dł. 39,5-
85,5/158,5/218,5cm
kolor: klon nida
materac
szer./dł. 140/199cm

ATRISS
łóżko 
LOZ/90
wys./szer./gł. 50,5-31,5/97/203cm
kolory: olcha miodowa
materac
szer./dł. 89/199cm

ATRISS
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./gł. 50,5-31,5/167/203cm
kolory: olcha miodowa
materac
szer./dł. 159/199cm

280

zbiorczy_278-320_2011.indd   280zbiorczy_278-320_2011.indd   280 8/8/11   2:27:24 PM8/8/11   2:27:24 PM



porównaj łóżka

materac ze stelażem
bonell lub pianka

XXI
łóżko 
WALDEK 90
wys./szer./dł. 55-65/95/203cm
kolory: olcha 
materac
szer./dł. 90/199cm

CAPSLOCK
łóżko 
CLOZ/90
wys./szer./dł. 54,5/93,5/206cm
kolory: szary / pomarańczowy, szary / 
gruszkowy 
materac
szer./dł. 90/199cm

CAPSLOCK
łóżko piętrowe
CLOZ/90PIETRO
wys./szer./dł. 186cm/103cm/211cm
kolory: szary / pomarańczowy, szary / 
gruszkowy 
materac
szer./dł. 90/199cm

drabinka montowana
z prawej lub lewej strony

MATEO
łóżko
MATEO
wys./szer./dł. 30-101/182/219cm
materac szer./dł. 160/199cm

SICRET
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł.  45-108/170/213cm
kolor: dąb belfort
materac
szer./dł. 159/199cm

SEN
łóżko 140 W
wys./szer./dł. 48,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm
kolory: olcha miodowa, orzech perseo
materac
szer./dł. 140/199cm

SEN
łóżko 160
wys./szer./dł. 47,5-68,5/161,5-171,5/207cm
wymiary dotyczą łóżka z pojemnikiem
na pościel
kolory: olcha miodowa, orzech perseo
materac z ramą 2szt.
szer./dł. 80/199cm

SEN
łóżko 160 W
wys./szer./dł. 47,5-68,5/168,5-178/204,5cm
wymiary dotyczą łóżka bez pojemnika
na pościel
kolory: olcha miodowa, orzech perseo
materac
szer./dł. 159/199cm

AREKA
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 46,5-76,5/165/206,5cm
kolor:  wenge, dąb wenge magia
materac
szer./dł. 159/199cm

BOLDEN
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 42,5-70,5/174,5/205cm
kolor:  wiśnia primavera
materac
szer./dł. 159/199cm

KASPIAN
łóżko
LOZ/160
35-60,5/166/206,5cm
kolor:  wenge
materac
szer./dł. 159/199cm

KOEN
łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 42,5-75,5/165/205,5cm
kolor:  dąb canterbury
materac
szer./dł. 159/199cm

SETI
łóżko 
LOZ/90
wys./szer./dł. 68,5-35,5/95/207,5cm  
kolor: buk tatra
materac
szer./dł. 90/199cm

GENUA
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł. 46,5-100/168/208cm 
kolor: dąb wenge
materac
szer./dł. 160/200cm

KENT
łóżko 
ELOZ 160
wys./szer./dł. 60,5-81,5/175/210cm
kolory: jabłoń, kasztan
materac
szer./dł. 159/199cm

ORLAND
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł.  40-78/170,5/208cm
kolor: czereśnia orlando
materac
szer./dł. 159/199cm

 281

zbiorczy_278-320_2011.indd   281zbiorczy_278-320_2011.indd   281 8/8/11   2:27:29 PM8/8/11   2:27:29 PM



sypialnie >>

NATALIA
łóżko 

ŁÓŻKO 140
wys./szer./gł. 

45-76/154/213cm
kolor: wiśnia primavera

materac
szer./dł. 140/200cm

NATALIA
łóżko 
ŁÓŻKO 160
wys./szer./gł.
45-76/174/213cm
kolor: wiśnia primavera
materac
szer./dł. 159/200cm

KENTAKI
łóżko 
LOZ 160
wys./szer./dł.  54,5-81/170/210cm
kolor: wiśnia primavera
materac
szer./dł. 159/199cm

WALERIA
łóżko 
L- łóżko 160
wys./szer./dł. 80/174/203cm
kolor: olcha miodowa
materac
szer./dł. 159/199cm

ROKSANA
łóżko 
LOZ_160
wys./szer./dł. 31-104/187/224cm
kolor: melinga czarna
materac
szer./dł. 159/199cm

CHARLOTTA
łóżko 
LOZ/160
wys./szer./dł.  42,5-70,5/168/207cm
kolor: orzech włoski
materac
szer./dł. 159/199cm

STYLIUS
łóżko 
NLOZ 160
wys./szer./dł. 56-79/169/209cm
kolor: czereśnia antyczna
materac
szer./dł. 159/199cm

N.YORK
łóżko 
GLOZ 90
wys./szer./dł. 35-70,5/96/208cm
kolor: jabłoń ciemna
materac
szer./dł. 89/199cm

N.YORK
łóżko 
GLOZ 160
wys./szer./dł. 35-70,5/165,5/208cm
kolor: jabłoń ciemna
materac
szer./dł. 159/199cm

»  wszystkie pokazane łóżka znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    łóżka tapicerowane znajdziesz na stronach 228-229

    UWAGA! Materace i wkłady do łóżek w opcji!
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1 1

2

1

1

2

roksana waleria
6 elementów

w 1 kolorze
melinga

czarna

12 elementów
w 1 kolorze

olcha
miodowa

sypialniasypialnia

łóżko
LOZ_160
wys./szer./dł.
31-104/187/224cm
materac
szer.159/dł.199cm

szafka nocna
KOM2S_4_5
wys./szer./gł.
44,5/53/43,5cm

 
K-szafka nocna

wys./szer./gł.
58/48/43cm

szafa
SZF1D_22_6
wys./szer./gł.
221/60/58,5cm

H-komoda
wys./szer./gł.
85/105/48cm

M-toaletka
wys./szer./gł.
162//137/40cm

A-szafa
wys./szer./gł.
208/98/63,5cm

B-szafa
wys./szer./gł.
208/98/63,5cm

C-szafa
wys./szer./gł.
208/53/63,5cm

D-szafa
wys./szer./gł.
208/53/63,5cm

 
J-lustro
wys./szer./gł.
75/105/2,5cm

szafa
SZF3D_22_18
wys./szer./gł.
221/180/58,5cm

 
G-szafa narożna
wys./szer./gł.
208/118,5/120,5cm

 
L-łóżko 160
wys./szer./dł.
80/174/203cm

 
F-szafa
wys./szer./gł.
208/83/63,5cm

 
E-szafa

wys./szer./gł.
208/83/63,5cm

komoda
KOM7S_14_6
wys./szer./gł.
141,5/60/48,5cm

komoda
KOM4S_9_14
wys./szer./gł.
87/140/48,5cm

komoda KOM4S_9_14,
komoda KOM7S_14_6,
szafa SZF3D_22_18 
 
komoda KOM7S_14_6,
szafa SZF3D_22_18, 
szafka nocna 
KOM2S_4_5, łóżko
LOZ_160, szafka nocna
KOM2S_4_5

H-komoda, A-szafa,
K-szafka nocna, 
L-łóżko, K-szafka 
nocna, B-szafa
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1 1

2 2

szafa 2-drzwiowa, szafa 
narożnikowa, szafa 
1-drzwiowa, szafka nocna 
(2szt), łóżko 160, lustro, 
komoda

1
2

dreamfantazja
9 elementów 
w kolorze

klon
nida

szafka nocna
wys./szer./gł.
46,5/45/36,5cm

*łóżko 140
wys./szer./dł.

39,5-85,5/158,5/218,5cm
materac

szer.140/dł.199cm

*łóżko 160
wys./szer./dł.
39,5-85,5/177/218,5cm
materac
szer.159/dł.199cm

*łóżko 180
wys./szer./dł.
39,5-85,5/197/218,5cm
materac
szer.180/dł.200cm

komoda
wys./szer./gł.
86/76/44,5cm

*szafa 3-drzwiowa
wys./szer./gł.
219/150/60,5cm

*szafa 4-drzwiowa
wys./szer./gł.
219/200/60,5cm

toaletka
wys./szer./gł.
87,5/103/36,5-39,5cm

lustro
wys./szer.
72/76cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/160,
L21/160,
L16/2x80

*dostępny wkład:
L21/180

L16/140, L21/140,
L16/2x70, 
L21/2x70

*listwa wieńcząca do szaf i łóżka dostępna w opcji

sypialniasypialnia

komoda, szafka nocna 
(2szt), łóżko 160
 
łóżko 160, szafka nocna 
(2szt), szafa 4-drzwiowa, 
komoda

1

2

łóżko 160
wys./szer./dł.

37-65,5/170,5/210cm
materac

szer.159/dł.199cm

łóżko 140
wys./szer./dł.

37-65,5/153/210cm
materac

szer.140/dł.199cm

łóżko 180
wys./szer./dł.
37-65,5/191/210cm
materac
szer.180/dł.200cm

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/160,
L21/160,
L16/2x80

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:

L16/140, L21/140, L16/2x70, L21/2x70

wkład do łóżka w opcji
*dostępne wkłady:
L21/180

szafka nocna
wys./szer./gł.

45/45,5/44,5cm

lustro
wys./szer.
63,5/79cm

komoda
wys./szer./gł.
82/90/44,5cm

szafa 1-drzwiowa
wys./szer./gł.
208,5/45/56,5cm

szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.
208,5/90/56,5cm

szafa narożnikowa
wys./szer./gł.
208,5/87,5/54-87,5cm

9 elementów
w 2 wersjach

wiśnia
primavera

wiśnia primavera
/ klon nida
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2 2

sen kim
6 elementów
w 2 kolorach

orzech 
perseo

olcha
miodowa

toaletka
wys./szer./gł.
168,5/69/41,5cm

•łóżko dostępne w wersji 
z pojemnikiem na pościel
lub bez pojemnika:
łóżko 160 W
wys./szer./dł.
47,5-68,5/168-178/204,5cm
materac
szer.159/dł.199cm

•wymiary dotyczą łóżka 
bez pojemnika na pościel
*dostępne wkłady:
L16/160, L21/160, L16/2x80
łóżko 160 - materac 2 szt.
szer.80/dł.199cm

szafka nocna
wys./szer./gł.
39/47/40cm

łóżko 160
wys./szer./dł.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

komoda
wys./szer./gł.
81/77/44,5cm

szafa
wys./szer./gł.
202,5/157/63,5cm

łóżko 140 W
wys./szer./dł.
47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm

•wymiary dotyczą łóżka z pojemnikiem na pościel

L16/140, L21/140, L16/2x70, 
L21/2x70
materac
szer.140/dł.199cm

6 elementów
w 2 kolorach

łóżko 140
wys./szer./dł.
35,5-60,5/148/204cm
materac
szer.140/dł.199cm

wkład do łóżka
w opcji
*dostępne wkłady:
L16/140, L21/140,
L16/2x70, 
L21/2x70

szafka nocna 
wys./szer./gł.

42,5/45/39cm

łóżko 160
wys./szer./dł.
35,5-60,5/163/204cm
materac
szer.159/dł.199cm

L16/160, L21/160,
L16/2x80

łóżko 180
wys./szer./dł.
35,5-60,5/187/205cm
materac
szer.180/dł.200cm

L21/180 L16/2x90

komoda 
wys./szer./gł.
76,5/80/39cm

szafa 
wys./szer./gł.
202,5/155/58,5cm

klon
strassburg

klon 
nida

sypialniasypialnia

szafka nocna, łóżko, 
toaletka, szafa
 
toaletka, łóżko, 
szafka nocna

1

2

szafa, szafka nocna (2szt), 
łóżko
 
łóżko, szafka nocna, 
szafa 

1

2
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Właściwie dobrany materac nie może być ani zbyt twardy, ani zbyt miękki. Powinien zapewnić kręgosłupowi anatomiczną pozycję podczas 

snu, czyli linię poziomą, kiedy leżymy na boku oraz kształt „podwójnego S”, gdy wypoczywamy w pozycji na wznak lub na brzuchu.

Zbyt twardy materac może spowodować, że Twoje mięśnie pleców i karku zamiast odpoczywać – będą pracować, aby utrzymać 

kręgosłup w linii. Zbyt miękki sprawi, że mięśnie również będą czynne, aby zrekompensować brak wsparcia kręgosłupa. Najlepiej 

więc kierować się zasadą „złotego środka” i wybrać materac średniej twardości. 

Używając materac, należy pamiętać o jego częstym wietrzeniu i odkurzaniu. Zaleca się odwracanie materaca co kilka miesięcy na 

drugą stronę i obracanie go o 180 stopni, gdyż znacznie przedłuża to jego trwałość.

Jak wybrać i używać materac?

...bo tak lubi  spa !

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej

Multipocket, 7-strefowy

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 

Multipocket o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa 

i zrożnicowane strefy twardości oraz relaksujące właściwości pianki 

Wellness o profi lowaniu strefowym MultiZone gwarantują właściwe 

podparcie dla kręgosłupa, zapewniając wyjątkowy komfort snu.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa Multipocket 7-strefowa, obu-

stronnie profi lowana pianka o podwyższonej twardości, o wysokości 

5 cm oraz trykotowy pokrowiec wewnętrzny

  Dostępne pokrowce: Tencel (antyalergiczny) pikowany włókniną 

klimatyzującą. Dodatkowo dookoła pas z tkaniny 3D poprawiający 

wentylację wkładu

  Wysokość materaca: około 24 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm
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MULTI Bene

NOWOŚĆ!
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BIO Tempcontrol

NOWOŚĆ!

Materac dwustronny 7-strefowy, na sprężynie 

kieszeniowej, z naturalną pianką zawierającą olejek 

rycynowy

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej o 7 

strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy 

twardości oraz relaksujące właściwości ekologicznej pianki wellness gwa-

rantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki 

sen. Pokrowiec z termoregulacją pikowany włókniną klimatyzującą.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie profi lowana 

pianka wysokoelastyczna z domieszką oleju rycynowego z atestem PZH

  Pokrowiec: Tempcontrol (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 21 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180 cm
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IVORY Climatic

IVORY Hygienic

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej,

7-strefowy 

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 

o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 

strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapew-

niając dobry i głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka 

poliuretanowa z atestem PZH

  Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm
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COCO Climatic

COCO Hygienic

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej,

7-strefowy, utwardzony lateksowaną płytą kokosową

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 

o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 

strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapew-

niając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej twardości – wkład 

sprężynowy po jednej stronie obłożony elastyczną, lateksowaną płytą 

kokosową. Sugerowany dla osób o większej wadze ciała.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka 

poliuretanowa z atestem PZH, jednostronnie lateksowana płyta kokosowa

  Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm
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MEMORY Medicott
Materac jednostronny z pianką termoelastyczną 

VISCO oraz blokiem pianki wysokoelastycznej

  Konstrukcja i wypełnienie: materac jednostronny, wykonany 

z pianki termoelastycznej VISCO, opartej na bloku pianki wysokoela-

stycznej. Pianka VISCO, reagując na temperaturę, gwarantuje idealne 

dopasowanie do kształtu ciała. Pokrowiec antyalergiczny pikowany 

włókniną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C.

Zalecany w profi laktyce odleżynowej.

  Opis wkładu: pianka VISCO o wys. 7 cm, pianka wysokoelastyczna 

o wys. 11 cm

  Dostępne pokrowce: Medicott (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm

P
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W
A

NATURAL Lux Aloe
Materac dwustronny na bazie lateksu naturalnego

  Konstrukcja i wypełnienie: Materac dwustronny wykonany na 

bazie lateksu, o 7 strefach twardości; antybakteryjny lateks zapewnia 

wysoką higieniczność wnętrza materaca oraz gwarantuje poprawną 

pozycję kręgosłupa podczas snu; zalecany do stosowania 

z elastycznymi stelażami. Pokrowiec antyalergiczny pikowany włókni-

ną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C.

  Opis wkładu: jednolity blok lateksowy o 7 strefach twardości, 

o wysokości 16 cm, dodatkowy pokrowiec wewnętrzny z trykotu 

bawełnia nego, zapewniający ochronę wkładu materaca

  Dostępne pokrowce: Aloe (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 18 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm
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MASTER MedicottMaterac dwustronny 7-strefowy, na sprężynie 

kieszeniowej, z pianką masującą typu wellness

  Konstrukcja i wypełnienie: twardy materac na sprężynie kieszeniowej 

o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 

strefy twardości oraz relaksujące właściwości moletowanej pianki typu 

wellness gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając 

odprężenie oraz głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą

  Opis wkładu: twarda sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie mo-

letowana pianką poliuretanową z atestem PZH o podwyższonej twardości

  Pokrowiec: Medicott (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 24 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160, 180  cm
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Hygienic

Pokrowiec antyalergiczny z włóknami srebra, 

zapewnia naturalną barierę antybakteryjną, działa 

antystatycznie, zapobiega powstawaniu brzydkich 

zapachów.

TEMPCONTROL

Podgłówki

SWEET MEMORY w pokrowcu Medicott SWEET NATURAL w pokrowcu Silverline

Pokrowce

Pokrowiec letnio-zimowy. 

Pikowanie strony zimowej 

pokrowca owczą wełną 

zapewnia komfort użytko-

wania w chłodne dni. Strona 

letnia pikowana jest z kolei 

bawełną, co daje przyjemne 

poczucie chłodu podczas 

letnich nocy.

Pokrowiec antyalergiczny 

z możliwością prania 

w temp. do 60°C. Eliminuje 

gromadzenie się ładun-

ków elektrostatycznych na 

powierzchni materaca. 

Nasączenie tkaniny żelem alo-

esowym pozytywnie wpływa 

na pielęgnację skóry. 

Pokrowiec antyalergiczny

z możliwością prania 

w temp. do 60°C.Tkanina 

aloe jest nasączona żelem 

aloesowym, który chroni 

i pielęgnuje skórę, działając 

nawilżająco i nadając jej 

elastyczność.

Pokrowiec antyalergiczny

z możliwością prania 

w temp. do 60°C. Specjalny 

proces impregnacji tkaniny 

uniemożliwia nagromadzanie 

i tworzenie się niebezpiecz-

nych pleśni, nawet pod 

wpływem dużej wilgotności. 

Ogranicza rozwój roztoczy 

i bakterii.

Pokrowiec antyalergiczny

z możliwością prania w tem-

peraturze 60ºC, reguluje

i kontroluje wilgotność, tem-

peraturę oraz klimat podczas 

snu. Dzięki szybkiemu odpro-

wadzaniu wilgoci łatwy do 

utrzymania w czystości. 

Pomaga utrzymać optymalną 

temperaturę podczas snu.

Wszystkie pokrowce posiadają atest 

Oeko-Tex Standard 100

  Łagodnie podpiera kręgi szyjne 

podczas snu i wypoczynku, utrzy-

mując ich właściwą pozycję

 Wypełnienie z pianki termoela-

stycznej Visco, wyprodukowanej 

na bazie wiskozy

 Doskonały wybór dla alergików

  Komfortowo podpiera głowę i kręgi 

szyjne podczas snu i wypoczynku

 Wypełnienie z lateksu skompono-

wanego na bazie mleczka drzewa 

kauczukowego

 Doskonały wybór dla alergików

Materace z kolekcji Black Red White zostały zapro-

jektowane z myślą o Państwa wygodzie i komforcie 

snu. Każdy z modeli może być umieszczony w łóż-

kach Black Red White, dając odpowiednie wspar-

cie dla kręgosłupa oraz tworząc idealne miejsce do 

snu, które Państwo z pewnością polubią.
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RINGO 
sofa
RINGO 2R
wys./szer./gł.  84/147/92cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, 
pow. spania 122/198

RINGO
sofa
RINGO 3R
wys./szer./gł.  84/170/92cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
 pow. spania 145/198

LENDI 
fotel
LENDI 
wys./szer./gł. 86/87/94cm

LENDI 
sofa
LENDI 2R
wys./szer./gł. 86/142/94cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją      
spania, pow. spania 110/195

LENDI 
sofa
LENDI 3R
wys./szer./gł. 86/172/94cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,    
pow. spania 140/195

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin
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sofa
BANJO LUX 3DL
wys./szer./gł. 95/217/99cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 149x202

RINGO
sofa
RINGO BIS  3DL
wys./szer./gł.  90/214/100cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 142/197

RINGO
fotel
RINGO BIS ES
wys./szer./gł. 75/74/80cm

RINGO
narożnik
RINGO BIS 3DL.REC wersja prawostronna
wys./szer./gł.  85/238/159cm
z pojemnikiem na pościel, z funkcją spania, powierzchnia 
spania 121/198
dostępna także wersja lewostronna RINGO BIS REC.3DL

RINGO 
fotel
RINGO
wys./szer./gł. 84/84/92cm

porównaj sofyPYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

CREATIO
fotel
CREATIO
wys./szer./gł. 88/96/95cm

CREATIO
pufa
CREATIO duża
wys./szer./gł. 42/134/80cm

CREATIO
pufa
CREATIO mała
wys./szer./gł. 42/74/80cm

CREATIO
kanapa
CREATIO
wys./szer./gł. 88/206/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 138/206

TIP-TOP
fotel
TIP-TOP
wys./szer./gł. 65/76/75cm

TIP-TOP
sofa
TIP-TOP 2R
wys./szer./gł. 65/144/84cm 
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 116/187

TIP-TOP
sofa
TIP-TOP 3R
wys./szer./gł. 65/218/84cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 120/190

TIP-TOP
pufa
TIP-TOP
wys./szer./gł. 38/55/38cm

pufa
HIPPO
wys./szer./gł. 46/92/50/cm

fotel
HIPPO
wys./szer./gł. 89/92/82cm

sofa
HIPPO
wys./szer./gł. 91/200/98cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 147/190
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DOORS
sofa
DOORS 2
wys./szer./gł. 85/154/92cm

DOORS
sofa
DOORS 3R 
wys./szer./gł. 85/228/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 127/192

DOORS 
sofa
DOORS 3 
wys./szer./gł. 85/228/92cm
•wersja nierozkładana

DOORS
narożnik prawy (fot.)
DOORS R II
wys./szer./gł. 85/230/230cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 118/192

DOORS
narożnik
DOORS R I
wys./szer./gł. 85/230/154cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 118/192

* model do okazjonalnego spania

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

RESET
moduł
RE_SET 2 LEWY
wys./szer./gł. 70/142/83cm
dostępny także moduł prawy

RESET 
moduł
RE_SET ŁĄCZNIK
wys./szer./gł. 70/83/83cm

RESET 
ZESTAWIENIE szer. 225 x 225cm
RE_SET 2 LEWY, RE_SET ŁĄCZNIK, RE_SET 2 
PRAWY

RESET 
pufa
RE_SET I
wys./szer./gł. 36/58/50cm
pufa
RE_SET II
wys./szer./gł. 36/64/50cm

RESET 
pufa
RE_SET III
wys./szer./gł. 36/83/83cm
pufa
RE_SET IV
wys./szer./gł. 36/110/50cm

DOORS  
pufa
DOORS III
wys./szer./gł. 37/90/60cm 

DOORS  
pufa
PUFA DŁUGA
wys./szer./gł. 37/160/55cm 

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

fotel
LINEA
wys./szer./gł. 81/91/85cm

sofa (fot)
LINEA 3R
wys./szer./gł. 81/226/91cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 98/190

sofa
LINEA 3
wys./szer./gł. 81/226/85cm
•wersja nierozkładana

sofa (fot)
LINEA 2
wys./szer./gł. 81/155/85cm
•wersja nierozkładana

sofa
LINEA 2,5
wys./szer./gł. 
81/185/85cm
•wersja nierozkładana
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DOORS
moduł - łącznik
DOORS
wys./szer./gł. 85/87/87cm 

DOORS 
moduł - lewy
DOORS 2
wys./szer./gł. 85/137/92cm 
dostępny także moduł prawy

DOORS
moduł - lewy
DOORS 3
wys./szer./gł. 85/211/92cm 
dostępny także moduł prawy

DOORS
moduł DOORS 2 lewy, moduł DOORS 2 prawy

(całkowita szerokość: 274cm)

DOORS  
moduł DOORS 2 lewy, moduł DOORS łącznik,

moduł DOORS 3 prawy (całkowita szerokość: 224/298cm)

DOORS
pufa
DOORS I
wys./szer./gł. 37/58/58cm 

DOORS  
fotel
DOORS
wys./szer./gł. 85/91/92cm

porównaj sofy

RESET  
sofa
RE_SET 2
wys./szer./gł. 70/158/83cm
•wersja nierozkładana

RESET 
sofa
RE_SET 2,5
wys./szer./gł. 70/186/83cm
•wersja nierozkładana

RESET 
sofa
RE_SET 3R (fot)
wys./szer./gł. 70/226/91cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania 
110/194

RESET 
sofa
RE_SET 3
wys./szer./gł. 70/226/83cm
•wersja nierozkładana

RESET 
fotel
RE_SET I
wys./szer./gł. 70/90/83cm

fotel
RE_SET II
wys./szer./gł. 70/96/83cm

VIS À VIS
sofa
VIS À VIS 2R
wys./szer./gł. 75/134/86cm
•z pojemnikiem na pościel  i funkcją spania,
pow. spania 97/190 

VIS À VIS
pufa z pojemnikiem
VIS À VIS 55x55
wys./szer./gł. 40/55/55cm
pufa z pojemnikiem
VIS À VIS 50x70
wys./szer./gł. 40/70/50cm

VIS À VIS
sofa (fot.)
VIS À VIS 3R
wys./szer./gł. 75/182/86cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania 
145/190

VIS À VIS
sofa
VIS À VIS 2,5R
wys./szer./gł. 75/152/86cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją   
spania, pow. spania 115/190

VIS À VIS
narożnik lewy jednokolorowy
VIS À VIS
wys./szer./gł. 75/236/160cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 118/198

VIS À VIS
narożnik prawy dwukolorowy

VIS À VIS
wys./szer./gł. 75/236/160cm

•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, pow. spania 118/198

VIS À VIS
fotel
VIS À VIS
wys./szer./gł. 75/90/86cm
•wersja nierozkładana 

VIS À VIS
fotel
VIS À VIS 1R
wys./szer./gł. 75/96/86cm
•z funkcją spania, pow. 
spania 60/190

sofa
LINEA 3,5
wys./szer./gł. 81/245/85cm
•wersja nierozkładana
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sofa
SEVEN 3
wys./szer./gł. 81/226/87cm
•wersja nierozkładana 
sofa
SEVEN 3R (fot)
wys./szer./gł. 81/226/93cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 105/190

sofa
SEVEN 4
wys./szer./gł. 81/266/87cm
•wersja nierozkładana

sofa
SEVEN 3,5
wys./szer./gł. 81/246/87cm
•wersja nierozkładana

fotel
SEVEN
wys./szer./gł. 81/92/87cm

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel
MONACO ES
wys./szer./gł. 83/91/86cm

sofa
MONACO 3S
wys./szer./gł. 83/196/100cm

sofa
MONACO LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/232/105cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 142x195

pufa
MONACO HBK
wys./szer./gł. 43/63/63cm
•z pojemnikiem

sofa
MONACO 2FBK
wys./szer./gł. 83/180/103cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 140/214

pufa
ANTONIO HBK
wys./szer./gł. 
44/54/54cm
•z pojemnikiem

sofa
ANTONIO 2FBK
wys./szer./gł. 86/163/95cm
pow. spania 119/206

sofa
ANTONIO 3DL
wys./szer./gł. 86/202/93cm
pow. spania 150/200

wersalka
ANTONIO 3K
wys./szer./gł. 90/237/100cm
pow. spania 125/195

sofa
ANTONIO 3FBK
wys./szer./gł. 86/183/95cm
pow. spania 138/206

fotel
MODENA
wys./szer./gł. 74/84/91cm

pufa
MODENA
wys./szer./gł. 40/62/62cm

sofa
MODENA 2NB
wys./szer./gł. 74/141/91cm

wersalka
MODENA
wys./szer./gł. 74/221/91cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 110/194

 
sofa
DIEGO 3DL
wys./szer./gł. 73/200/114cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 158x200

 
narożnik uniwersalny
DIEGO 2DL.URC
wys./szer./gł. 73/230/179cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 143/230

 
narożnik uniwersalny
DIEGO 3DL.URC
wys./szer./gł. 73/270/179cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 143x270298
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sofa
SEVEN 2,5
wys./szer./gł. 
81/188/87cm
•wersja nierozkładana

sofa
SEVEN 2
wys./szer./gł. 81/160/87cm
•wersja nierozkładana

SORRENTO
narożnik
SORRENTO LUX 3DL.REC
wys./szer./gł. 91/224/169cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 147/203

dostępny także:
SORRENTO 3DL
•brak poduszek ozdobnych

SORRENTO  
sofa
SORRENTO LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/198/97cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 154/198

SORRENTO  
fotel
SORRENTO ES
wys./szer./gł. 81/94/87cm

SORRENTO  
pufa
SORRENTO HBK
wys./szer./gł. 43/57/57cm
z pojemnikiem

porównaj sofy

LARGO
fotel
LARGO
wys./szer./gł. 85/97/88cm

LARGO
wersalka
LARGO
wys./szer./gł. 85/226/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 115/190

ELIPPE
fotel
ELIPPE
wys./szer./gł. 70/80/83cm

ELIPPE 
sofa
ELIPPE
wys./szer./gł. 70/212/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 130/190

pufa
SILVER HBK
wys./szer./gł.
45/56/56cm
•z pojemnikiem

fotel
SILVER ESKS
wys./szer./gł. 115/104/93cm

narożnik prawostronny
SILVER 3FKS.EF.2SKKS
wys./szer./gł. 115/272/242cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 120/203

dostępny także:
narożnik lewostronny

narożnik prawostronny
MONACO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 84/238/167cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 130/200

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

sofa
BEGA
wys./szer./gł. 84/238/83cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania 
pow. spania 134/192
**dostępna również w wersji bonell

fotel
BEGA
wys./szer./gł. 84/105/83cm

narożnik prawostronny
ANTONIO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 86/226/173cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 140/194

dostępny także
narożnik lewostronny
ANTONIO RECBK.2F

narożnik uniwersalny
MODENA
wys./szer./gł. 74/222/222cm
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podłokietnik 
tapicerowany

podłokietnik 
z półką

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel
ROMANTICA ES
wys./szer./gł. 90/91/88cm

sofa
ROMANTICA 2FBK
wys./szer./gł. 88/185/94cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 134/198

sofa
ROMANTICA LUX 3DL
wys./szer./gł. 92/249/93cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania  144/196

pufa prostokątna 
ROMANTICA HBK
wys./szer./gł. 45/64/64cm
•z pojemnikiem

pufa
MONTE CARLO HBK
wys./szer./gł. 43/82/82cm
•z pojemnikiem

sofa
MONTE CARLO LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/232/105cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 140/194

narożnik prawostronny
MONTE CARLO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 84/238/167cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 130/200

fotel
MONTE CARLO ES
wys./szer./gł. 83/91/86cm

dostępny także narożnik
lewostronny
MONTE CARLO
RECBK.2F

w programie występuje 
również łóżko:
MATEO FUTON
patrz strona 313

MATEO
sofa
MATEO LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/250/104cm
* z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow.spania 152/198

MATEO
sofa
MATEO XXL LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/337/105cm
* z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow.spania 150/288

MATEO
pufa
MATEO PUFA H
wys./szer./gł. 42/86/63cm

INDIANA 
sofa
INDIANA
wys./szer./gł. 71/190/90cm
(wymiar bez puf)
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 134/190

INDIANA 
fotel
INDIANA
wys./szer./gł. 71/81/87cm

INDIANA 
pufa mała z blatem
wys./szer./gł. 39/42/90cm

INDIANA 
pufa mała bez blatu
wys./szer./gł. 39/42/90cm

INDIANA 
pufa duża bez blatu
wys./szer./gł. 39/91/85cm

INDIANA
pufa duża z blatem
wys./szer./gł. 39/91/85cm

pufa
RIVA HBK
wys./szer./gł. 44/61/61cm
* z pojemnikiem

fotel
RIVA ES
wys./szer./gł. 76/98/86cm

sofa
RIVA 2FBK
wys./szer./gł. 82/181/97cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 140/210

sofa
RIVA LUX 3DL
wys./szer./gł. 82/238/101cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 140/196
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porównaj sofy

narożnik prawostronny
ROMANTICA 3DL.REC
wys./szer./gł. 94/259/158cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 132/206

dostępny także narożnik 
lewostronny
ROMANTICA REC.3DL

dostępny także narożnik 
lewostronny
RECBK.2F

sofa
ENZO 2P
wys./szer./gł. 83/156/97cm

narożnik prawostronny
SAVIO 2F.RECBK/RECBK.2F
wys./szer./gł. 93/233/175cm
pow. spania 135/190

sofa
KLIF LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/200/113cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 160/200

sofa
ENZO 3R
wys./szer./gł. 83/230/111cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 190/150

fotel
ENZO
wys./szer./gł. 83/102/97cm

fotel
SAVIO ES
wys./szer./gł. 93/71/93cm

fotel
KLIF H
wys./szer./gł. 42/65/65cm

INDIANA
narożnik duży lewy z pufami z blatem
INDIANA
wys./szer./gł. 68/280/166cm
•wymiary narożnika z pufami 68/322/208cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, pow. spania 120/263

 
dostępny także
narożnik prawostronny

MATEO
narożnik prawostronny
MATEO LUX 3DL.REC
wys./szer./gł. 90/257/150cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow.spania 130/200

dostępny także narożnik
lewostronny LUX REC.3DL

 
sofa

PETER MEGA LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/253/129cm

pow. spania 174/195

 
dostępny

także narożnik
PETER LUX 3DL.REC

narożnik
RIVA 2F.RECBK
wys./szer./gł. 82/245/160cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 138/208

dostępny także narożnik 
lewostronny
RECBK.2F

INDIANA
narożnik lewy mały z pufami mieszanymi
INDIANA
wys./szer./gł. 68/223/136cm
•wymiary narożnika z pufami 68/265/178cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 120/205

dostępny także
narożnik prawostronny
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w programie występuje
również łóżko:
LADY M FKBK 140x200
patrz strona 230

pufa
LADY M HBK
wys./szer./gł. 42/65/65cm
* z pojemnikiem
Design by Maja Berwetz

fotel
LADY M ES
wys./szer./gł. 74/91/87cm
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY M 2FBK
wys./szer./gł. 84/170/97cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 118/203
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY M 3FBK
wys./szer./gł. 83/195/95cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 140/205
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY M LUX 3DL
wys./szer./gł. 91/245/100cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 150/195
Design by Maja Berwetz

sofa
CUBO 2R
wys./szer./gł. 84/163/91cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 122/192

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel
CUBO
wys./szer./gł. 84/97/91cm

sofa
CUBO 3R
wys./szer./gł. 84/188/91cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 145/192

narożnik uniwersalny
CUBO
wys./szer./gł. 84/244/158cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 140/205

pufa
LADY Z HBK
wys./szer./gł. 42/62/62 cm
* z pojemnikiem
Design by Maja Berwetz

fotel
LADY Z ES
wys./szer./gł. 84/89/86cm
•brak poduszki ozdobnej
 w zestawie
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY Z 2FBK
wys./szer./gł. 86/148/94cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 118/205
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY Z 3FBK
wys./szer./gł. 86/184/94cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 140/205
Design by Maja Berwetz

sofa
LADY Z LUX 3DL
wys./szer./gł. 88/238/96cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 146/195
Design by Maja Berwetz

w programie występuje również 
łóżko:
LADY Z LMBK 140x200
patrz strona 313
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narożnik
LADY M LUX 3DL.REC/ REC.3DL
wys./szer./gł. 84/247/170cm
• z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 127/193
Design by Maja Berwetz

narożnik
LADY M 2F.RECBK/ RECBK.2F
wys./szer./gł. 85/248/168cm
pow. spania 122/195
Design by Maja Berwetz

porównaj sofy

pufa
BIGGER
wys./szer./gł. 43/90/90cm

fotel
BIGGER
wys./szer./gł. 85/98/89cm

sofa
BIGGER
wys./szer./gł. 85/201/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 135/201

fotel
BRUNO ES
wys./szer./gł. 83/75/86cm

sofa
BRUNO LUX 3DL
wys./szer./gł. 91/204/100cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 155/200

narożnik prawostronny
LADY Z 2F.RECBK
wys./szer./gł. 84/236/169cm
• z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 124/192
design by Maja Berwertz

dostępny także
narożnik lewostronny:
LADY Z RECBK.2F

kanapa 
DIUNA
wys./szer./gł. 70/216/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 134/190

fotel
DIUNA
wys./szer./gł. 75/84/92cm

fotel
ALEXIS
wys./szer./gł. 91/76/85cm

wersalka
ALEXIS
wys./szer./gł. 93/211/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 119/190
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kanapa 
MAGDA 3K
wys./szer./gł. 91/206/100cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 125/190

fotel
MAGDA ES
wys./szer./gł. 92/68/91cm

ORINOKO   
sofa
ORINOKO
wys./szer./gł. 76/201/91cm
z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow.spania 134/201

ORINOKO   
szezlong
ORINOKO PRAWY
wys./szer./gł. 76/203/88cm
* z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 77/188

   
dostępna również
wersja prawostronna

ORINOKO 
pufa
ORINOKO
wys./szer./gł. 43/88/88cm
* z pojemnikiem

ORINOKO   
fotel
ORINOKO
wys./szer./gł. 76/96/88cm

KENT 
fotel
KENT       
wys./szer./gł. 84/94/87cm

KENT
sofa
KENT 2R        
wys./szer./gł. 84/158/87cm
•z pojemnikiem na pościel
 i funkcją spania, 
pow. spania 115/190

KENT 
sofa
KENT 2      
wys./szer./gł. 84/158/87cm
•nierozkładana

KENT 
sofa
KENT 3R        
wys./szer./gł. 84/190/87cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, 
pow. spania 145/190

KENT 
sofa
KENT 3        
wys./szer./gł. 84/190/87cm
•nierozkładana

ORLAND 
pufa
ORLAND EMI HBK
wys./szer./gł. 46/54/54cm
•z pojemnikiem

ORLAND 
fotel
ORLAND EMI ES
wys./szer./gł. 80/74/81cm

ORLAND 
wersalka
ORLAND EMI 3K
wys./szer./gł. 96/223/96cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 2 poduszki ozdobne
pow.spania 127/194

ORLAND 
sofa
ORLAND EMI LUX 3DL (fot)
wys./szer./gł. 98/232/83cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 2 poduszki
ozdobne,
pow.spania 157/196

ORLAND 
sofa
ORLAND EMI 2FBK
wys./szer./gł. 86/154/95cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow.spania 118/190

ORLAND
sofa (fot)
ORLAND EMI 3FBK 
wys./szer./gł. 86/173/95cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow.spania 140/192

ORLAND 
fotel
ORLAND
wys./szer./gł. 105/105/87cm

ORLAND 
sofa
ORLAND 3R
wys./szer./gł. 105/184/87cm
•bez pojemnika na pościel,
z funkcją spania, pow.spania 120/190

ORLAND 
sofa
ORLAND 2P (fot.)
wys./szer./gł. 105/158/87cm
•z pojemnikiem na pościel,
bez funkcji spania

fotel
YOKO ELODI ES
wys./szer./gł. 86/84/87cm

pufa
YOKO ELODI HBK
wys./szer./gł. 46/57/57cm
•z pojemnikiem

sofa
YOKO ELODI 2FBK
wys./szer./gł. 89/163/97cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 119/204

wersalka
YOKO ELODI 3K
wys./szer./gł. 94/238/97cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 125/191

sofa
YOKO ELODI LUX 3DL (fot)
wys./szer./gł. 94/240/94cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 146/195

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

304

zbiorczy_278-320_2011.indd   304zbiorczy_278-320_2011.indd   304 8/8/11   2:45:59 PM8/8/11   2:45:59 PM



NATALIA
sofa
NATALIA 2FBK
wys./szer./gł. 86/154/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 118/190

NATALIA
fotel
NATALIA ES
wys./szer./gł. 80/74/81cm

NATALIA
narożnik prawostronny
NATALIA LUX 3DL.REC
wys./szer./gł. 92/234/138cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 121/202

dostępny także
narożnik lewostronny:
REC.3DL

STYLIUS
fotel
STYLIUS
wys./szer./gł. 87/84/85cm

STYLIUS
sofa
STYLIUS 2R
wys./szer./gł. 87/151/90cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, 
pow. spania 115/190

STYLIUS
sofa
STYLIUS 2P
wys./szer./gł. 87/151/90cm
•z pojemnikiem na pościel

STYLIUS
sofa
STYLIUS 3R
wys./szer./gł. 87/181/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 145/190

ORLAND 
narożnik prawostronny
ORLAND EMI 2F.RECBK
wys./szer./gł. 86/249/175cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow.spania 125/200

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

SICRET
sofa
SICRET LUX 3DL
wys./szer./gł. 97/245/99cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 146/198

narożnik prawostronny
YOKO ELODI 2F.RECBK prawy
wys./szer./gł. 92/238/174cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 138/192

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

SICRET
fotel
SICRET ES
wys./szer./gł. 84/94/79cm

SICRET 
narożnik prawostronny
SICRET 2F.RECBK
wys./szer./gł. 93/228/181cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 153/191

SICRET 
sofa
SICRET 2FBK
wys./szer./gł. 92/173/96cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 124/220 

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

BAWARIA
fotel
BAWARIA ES
wys./szer./gł. 98/111/96cm

dostępna także
pufa

BAWARIA HBK
wys./szer./gł. 43/67/67cm

BAWARIA
sofa
BAWARIA 2FBK
wys./szer./gł. 98/183/100cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow.spania 120/200

BAWARIA
sofa
BAWARIA 3FBK
wys./szer./gł. 98/204/100cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, 
pow.spania 143/200

porównaj sofy

sofa
YOKO 2R (fot.)
wys./szer./gł. 108/146/89cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow.spania 115x190

fotel
YOKO
wys./szer./gł. 108/91/89cm

sofa
YOKO 3R
wys./szer./gł. 108/171/89cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, 
pow.spania 140x190
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fotel
CLASSIC
wys./szer./gł. 89/101/95cm

sofa
CLASSIC 2R
wys./szer./gł. 89/173/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 117/190

narożnik
CLASSIC prawy
wys./szer./gł. 90/250/175cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 130/195

dostępny także
narożnik lewostronny

narożnik prawostronny
LAGUNA 2F.E.RECBK
wys./szer./gł. 94/270/224cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 115/195

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.E.2F

fotel
LAGUNA ES
wys./szer./gł. 94/111/95cm

sofa
LAGUNA 2FBK
wys./szer./gł. 94/183/100cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 120/200

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

fotel
MARCO ES
wys./szer./gł. 88/97/96cm

sofa
MARCO 3FBK
wys./szer./gł. 88/178/96cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 128/189

narożnik prawostronny
MARCO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 86/229/160cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 119/195

dostępny narożnik
lewostronny:
RECBK.2F
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narożnik uniwersalny
BEGA
wys./szer./gł. 86/243/126cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, pow. 
spania 112/199
••dostępny również w wersji bonell

narożnik prawostronny
MILANO
wys./szer./gł. 82/270/249
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 120/194

narożnik prawostronny
FROG 2.E.1,5
wys./szer./gł. 83/280/244cm

pufa
FROG H
wys./szer./gł. 42/116/70cm

* dostępny także
   w wersji modułowej

dostępny także narożnik
lewostronny 1,5.E.2

narożnik prawostronny
GABRO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 108/243/170cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 132/200
Design by Maja Berwetz

dostępny także narożnik
lewostronny RECBK.2F

dostępny
także
narożnik
lewostronny

narożnik prawostronny
ROBIN 3DL.REC
wys./szer./gł. 85/283/201cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 130/217

dostępny także
narożnik lewostronny:
REC.3DL

narożnik prawostronny
DARIO 2F.RECBK
wys./szer./gł. 240/163/83cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 126/195

dostępny narożnik lewostronny:
RECBK.2F

narożnik uniwersalny
MARINA
wys./szer./gł.  89/270/177cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, pow. spania 134/220

porównaj sofy

narożnik 
TONY
wys./szer./gł. 93/232/174cm

fotel
HANIA ES
wys./szer./gł. 104/64/88cm

* w programie dostępny także
fotel bez funkcji

fotel
HANIA ESR
wys./szer./gł. 102/67/94cm

wersalka
HANIA 3K
wys./szer./gł. 90/195/89cm
z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 124/195

narożnik
DOMINIK prawy
wys./szer./gł. 88/233/145cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 130/200
•dostępny także narożnik lewostronny
••dostępny również w wersji bonell

narożnik uniwersalny
SURIA
wys./szer./gł. 76/225/144cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 140/205

dostępny
także narożnik
prawostronny
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»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

narożnik uniwersalny
KONRAD
wys./szer./gł. 87/253/182cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 146/209

narożnik
QUATRO lewy
wys./szer./gł. 91/250/149cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, pow. spania 132/205
•dostępny także narożnik prawostronny
••dostępny również w wersji bonell

narożnik uniwersalny
LUNA
wys./szer./gł. 87/202/122cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 112/202

narożnik uniwersalny
KWADRAT
wys./szer./gł. 83/236/172cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 130/210

dostępny
także narożnik
prawostronny

CLIPPER
pufa
CLIPPER prawa
wys./szer./gł. 40/36/73cm

CLIPPER
sofa
CLIPPER solo prawa
wys./szer./gł. 73/205/89cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 134/195cm
(wymiar bez pufy)

CLIPPER
narożnik
CLIPPER solo lewy
wys./szer./gł. 73/212/138cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 121/212cm
(wymiar bez pufy)

sofa
JANG LUX 3DL
wys./szer./gł. 88/203/105cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 158/202
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sofa
NINA
wys./szer./gł. 90/215/86cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 141/191

sofa
ONTARIO LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/237/101cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 154/197

porównaj sofy

wersalka
IZA
wys./szer./gł. 92/191/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 121/191

sofa
KWADRAT
wys./szer./gł. 80/150/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 120/190

kanapa
DE-LUX
wys./szer./gł. 69/196/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania,
pow. spania 140/196

sofa
IDA
wys./szer./gł. 84/115/104cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 107/195

sofa
BLANKA
wys./szer./gł. 92/211/83cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 134/192

sofa
CASTILLO
wys./szer/gł. 89/197/92
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 148/197

sofa
CARINA BIS
wys./szer./gł. 90/197/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 147/197

sofa
MESSE
wys./szer./gł. 90/216/94cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 145/196
••dostępna również w wersji bonell

dostępne 
chromowane nóżki

sofa
HUGO
wys./szer./gł. 78/130/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 120/187

wersalka
MINI
wys./szer./gł. 78/192/82cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 95/190

wersalka
MINI 200
wys./szer./gł. 78/200/82cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 95/200

wersalka (fot)
APOLLO DS CHROM
wys./szer./gł. 95/192/92cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 120/190

wersalka (fot)
APOLLO DS
wys./szer./gł. 90/192/92cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 120/190

sofa
CARINA
wys./szer./gł. 87/197/92cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania
147/197

sofa
CARINA BONELL
wys./szer./gł. 88/197/93cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, pow. spania
147/197

sofa
STREET
wys./szer./gł. 93/197/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 148/197  309
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sofa
BELLA BIS
wys./szer./gł. 88/191/79cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 127/191

sofa
LORD 3DL
wys./szer./gł. 91/206/96cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 144/198

sofa
CLEO
wys./szer./gł. 90/204/95cm
•z pojemnikiem na pościel i 
funkcją spania, pow. spania 
150/197

sofa
RONDO
wys./szer./gł. 86/207/80cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spa-
nia, pow. spania 127/191

sofa
MOTYL
wys./szer./gł. 92/208/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 147/197
**dostępna również w wersji bonell

sofa
CLEO LUX
wys./szer./gł. 90/199/93cm
•z pojemnikiem na pościel i 
funkcją spania, pow. spania 
149/191

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

sofa
TEN 3DL
wys./szer./gł. 91x207x102cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 149/188

wersalka (fot)
BARTOSZ
wys./szer./gł. 90/190/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 120/190

fotel
BARTOSZ
wys./szer./gł. 85/77/85cm

wersalka
BARTOSZ 200
wys./szer./gł. 90/200/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 120/200

sofa
MARTA
wys./szer./gł. 90/210/99cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 146/197

kanapa
FUTURA
wys./szer./gł. 72/198/88cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 137/197

sofa
LAURA
wys./szer./gł. 90/200/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 145/196
••dostępna również w wersji bonell

sofa
BELLA
wys./szer./gł. 80/191/79cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 127/191

sofa
BELLA BONELL
wys./szer./gł. 83/191/82cm
•z pojemnikiem na pościel i 
funkcją spania, pow. spania 
127/191

pufa
DON HBK
wys./szer./gł. 42/54/54cm
* z pojemnikiem

sofa
DON LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/206/101cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 155/200

wersalka
ŁÓDKA
wys./szer./gł. 95/200/100cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 126/200

sofa
GABOR LUX 3DL
wys./szer./gł. 96/202/98cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 154/200
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wersalka
TAMAS
wys./szer./gł. 93/198/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 123/195

wersalka
CLIC-CLAC PIANKA
wys./szer./gł. 105/205/90-110cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania, 
pow. spania 130/205

wersalka
CLIC-CLAC BONELL
wys./szer./gł. 105/205/90-110cm
•z pojemnikiem na pościel i 
funkcją spania, 
pow. spania 130/205

sofa
INKA
wys./szer./gł. 94/206/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 140/197
•dostepna rowniez w wersji bonell

sofa
ZOOM LUX 3DL
wys./szer./gł. 91/214/100cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 152/197

sofa
DAFNE
wys./szer./gł. 88/198/96cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 147/197

sofa
ALAN 3DL
wys./szer./gł. 100/240/93cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 145/197

sofa
ALAN LUX 3DL
wys./szer./gł. 100/240/93cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 145/197

sofa
SPACE LUX 3DL
wys./szer./gł. 90/222/109cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 157/219

wersalka
MARS
wys./szer./gł. 90/186/89cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 119/186

porównaj sofy

wersalka
TAURI LUX 3DL
wys./szer./gł. 93/202/97cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 153/197

sofa
BOAT
wys./szer./gł. 93/197/93cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 148/197

wersalka
DORA
wys./szer./gł. 92/190/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 122/190

wersalka
TAMAS PIK
wys./szer./gł. 94/196/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 123/196

sofa
CARMEN
wys./szer./gł. 88/198/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 147/197

wersalka
VIOLA
wys./szer./gł. 91/191/91cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 120/190

sofa
FIORD LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/201/108cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 155/199  311
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kanapa
TABU
wys./szer./gł. 83/220/103cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 190/145

sofa
KILT 3DL
wys./szer./gł. 89/200/98cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 152/198

sofa
KILT LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/200/98cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 152/198

sofa
JULIA 3DL
wys./szer./gł. 94/200/96cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 151/197

dostępna także:
sofa
SENTIDO LUX 3DL
wys./szer./gł. 91/203/95cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 152/203

dostępna także:

»  wszystkie pokazane sofy znajdziesz na stronach poszczególnych kolekcji i systemów
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

sofa
TRAPEZ
wys./szer./gł. 80/165/85cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 120/190

sofa
CARRY 3DL
wys./szer./gł. 90/206/98cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 154/200

sofa
RANDA LUX 3DL
wys./szer./gł. 92/204/98cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją  spania,
pow. spania 151/198

sofa
RANDA 3DL
wys./szer./gł. 92/204/98cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 151/198

sofa
CLAUDIA
wys./szer./gł. 90/197/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 147/197

sofa
ARIANE 3DL
wys./szer./gł. 89/214/94cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 148/198

sofa
ZORA 3DL
wys./szer./gł. 89/204/93cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 146/198

sofa
ZORA LUX 3DL
wys./szer./gł. 89/204/93cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 146/198

dostępna także:sofa
EMMA 3DL
wys./szer./gł. 85/207/101cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 151/192

wersalka
BUTTERFLY 3K
wys./szer./gł. 94/202/95cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
 pow. spania 115/185

sofa
OLGA 3DL
wys./szer./gł. 95/205/94cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 146/201

sofa
ZUZA 3DL
wys./szer./gł. 94/189/96cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 147/184

sofa
ROBBI
wys./szer./gł. 94/210/100cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 146/197
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SEVILLA
ŁÓŻKO 80_160
wys./szer./dł. 95/45,5-70,5/202,5cm
•poduszki do łóżka dostępne w opcji (3szt) materac z 
ramą  - rozkładany + 2 zagłówki dł./szer. 195/75-150cm
wysuwana szufl ada, pojemnik na pościel

INDIANA
łóżko
JLOZ 80/160
wys./szer./dł. 60,5/79-154/202,5cm
•poduszki do łóżka dostępne w opcji (3szt) materac z ramą 
- rozkładany + 2 zagłówki dł./szer. 195/75-150cm, wysuwana 
szufl ada, pojemnik na pościel
•pokrowce dostępne we wszystkich tkaninach z kolekcji z 
uwzględnieniem ograniczeń technologicznych

łóżko
ROKSANA
wys./szer./dł. 104/187/224cm
materac szer./dł. 160/199cm

łóżko
ADEA FKFBK 140x200
wys./szer./dł. 80/149/212cm
•z pojemnikiem na pościel, pow. 
spania 140/200
•w komplecie 1 materac (w tkaninie), 
w opcji narzuta i 2 poduszki
łóżko
ADEA FKSBK 140x200
wys./szer./dł. 80/149/212cm
•z pojemnikiem na pościel, pow. 
spania 140/200
•w komplecie 1 materac (w surówce), 
w opcji narzuta i 2 poduszki

łóżko
LADY Z LMBK 140x200
wys./szer./dł. 100/159/221cm
•z pojemnikiem na pościel, 
pow. spania 140/200

łóżko
NERO LMBK 160x200
wys./szer./dł. 90/180/222cm
•z pojemnikiem na pościel, 
pow. spania 160/200

łóżko
MATEO FUTON 180x200
wys./szer./dł. 94/205/234cm
•bez pojemnika na pościel, 
pow. spania 180/200

łóżko
LADY M FKFBK 140x200
wys./szer./dł. 96/140/211cm
•z pojemnikiem na pościel,
pow. spania 136/198

»  inne łóżka znajdziesz na stronach 278-282
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

porównaj sofy

sofa
BRENDA 2FBK
wys./szer./gł. 89/174/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 123/200

sofa
ELENA 3DL 
wys./szer./gł. 89/201/97cm
•z pojemnikiem na pościel
i funkcją spania,
pow. spania 163/200

sofa
WAVE
wys./szer./gł. 80/150/90cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 120/190

sofa
RAG TIME
wys./szer./gł. 79/153/85cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 120/190

sofa
ROMA 2
wys./szer./gł. 84/226/80cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 150/187

sofa
NELLY
wys./szer./gł. 91/203/92cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 145/193

sofa
CARMEN 2FBK
wys./szer./gł. 86/158/93cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 118/198    
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CAPSLOCK  
fotel
CAPSLOCK PLUS NB
wys./szer./gł. 78/62/95cm

CAPSLOCK 
sofa
CAPSLOCK PLUS 2NB
wys./szer./gł. 78/122/95cm

CAPSLOCK 
sofa
CAPSLOCK PLUS 3NB
wys./szer./gł. 78/182/95cm

CAPSLOCK 
sofa
CAPSLOCK PLUS 2RK
wys./szer./gł. 73/140/80cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 80/185

tapczan
MAX pianka
wys./szer./dł. 43/90/199cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 90/199

łóżko
MAXI FKFBK 120x200
wys./szer./dł. 66/125/213cm
•z pojemnikiem na pościel, 
pow. spania 120/210
dostępne także:
MAXI FKFBK 140x210

łóżko
MACRO FKFBK 120x200
wys./szer./dł. 66/125/206cm
•z pojemnikiem na pościel,
pow. spania 120/200
dostępne także:
MACRO FKFBK 140x200

sofa prawa
AUTKO
wys./szer./dł. 62/79/146cm
•pow. spania 71/180
dostępna także wersja lewostronna

sofa prawa
KOKARDKA
wys./szer./dł. 62/79/146cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 71/180
dostępna także wersja lewostronna

sofa prawa
MUSZELKA
wys./szer./dł. 62/79/146cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 71/180
dostępna także wersja lewostronna

tapczan
GRZEŚ
wys./szer./dł. 63/85/190cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 85/190

tapczan lewy
PRINCESS LBKL
wys./szer./dł. 92/84/185cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 74/175
dostępny także tapczan prawy:
PRINCESS LBKP

tapczan
MAX bonell
wys./szer./dł. 46/90/199cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 90x/199

sofa
PINKY 3DL
wys./szer./gł. 100/207/102cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania,
pow. spania 149/188

»  inne łóżka znajdziesz na stronach 278-282
    wymiary zewnętrzne mebli tapicerowanych mogą różnić się od podanych o 3%. Modele dostępne w różnych rodzajach i kolorach tkanin

wersalka
BARTOSZ MINI
wys./szer./gł. 85/175/90cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 115/175

sofa
KOMBI 3FBK+ 2H
wys./szer./gł. 73/197/81cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania, 
pow. spania 160/195

CAPSLOCK
fotel
CAPSLOCK
wys./szer./gł. 64/82/86cm

sofa
CAPSLOCK 2R
wys./szer./gł. 64/143/86cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,  
pow. spania 120/187

sofa
ROMA 1 PRAWA
wys./szer./gł. 84/208/80cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 150/190
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pufa
OKRĄGŁA

wys./szer./gł. 38/41/41cm

pufa
PROSTOKĄTNA
wys./szer./gł. 38/41/32cm

narożnik prawy 
PICCOLO
wys./szer./gł. 67/82/94
•z pojemnikiem na pościel i funkcją 
spania, pow. spania 78/180

tapczan 
MICRO LBK 80x180
wys./szer./dł. 66/86/183cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 80/180
tapczan 
MACRO LBK 80x200
wys./szer./dł. 66/86/207cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 80/200
tapczan
MIDI LBK 90x200
wys./szer./dł. 66/94/203cm
•z pojemnikiem na pościel i funkcją spania,
pow. spania 90X200
tapczan 
MAXI LBK 90X210
wys./szer./dł. 66/94/213cm
•pow. spania 90/207

tapczan
MICRO LBKP 80x180 2/3 BOK
wys./szer./dł. 66/88/183cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 80/180
dostępny tapczan lewy
MICRO LBKL 80x180 2/3 BOK
tapczany:
MACRO LBKP 80x200 2/3 BOK
MACRO LBKL 80x200 2/3 BOK

narożnik prawy
FILIP
wys./szer./dł. 66/81/91cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 78/180
dostępna także wersja lewostronna

tapczan
MIDI LBKL 90x200 2/3 BOK
wys./szer./dł. 66/96/203cm
•z pojemnikiem na pościel 
i funkcją spania, pow. spania 90/200
dostępny tapczan prawy
MIDI LBKP 90x200 2/3 BOK
tapczany:
MAXI LBKP 90x210 2/3 BOK
MAXI LBKL 90x210 2/3 BOK

porównaj łóżka tapicerowane

PYTAJ
SPRZEDAWCĘ
O DOSTĘPNE
KOLORY
TAPICERKI

pufa 
HBK
wys./szer./gł. 43/54/54cm
•z pojemnikiem

fotel
ALVEO ES

wys./szer./gł. 73/70/86cm

fotel
1 FOR YOU ES
wys./szer./gł. 75/74/80cm

fotel
BAMBINO ES
wys./szer./gł. 64/56/60cm

pufa
KUBIK H
wys./szer./gł. 41/44/44cm

pufa
MILANO
wys./szer./gł. 60/45/60cm

fotel
NORDI ES
wys./szer./gł. 106/70/80cm

fotel
KONFERENCYJNY I
wys./szer./gł. 78/69/69cm

fotel
KIWI OKRĄGŁY
wys./szer./gł. 96/65/74cm

fotel
KIWI PROSTOKĄT
wys./szer./gł. 100/65/72cm

fotel
KIWI IRYS
wys./szer./gł. 99/65/76cm

fotel
OLA ES
wys./szer./gł. 105/65/70cm

fotel
KONFERENCYJNY II
wys./szer./gł. 79/69/69cm

fotel
1 FOR YOU ES CHROM
wys./szer./gł. 75/74/80cm
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180
STANDARD

260
FANTAZJA

260

3 komplety nika:

23 rodzaje frontów nika:

Oferta kuchni NIKA obejmuje 23 fronty. Dla kompletu NIKA 180 dostępne są dwa kolory 
frontu, dla NIKA 260 STANDARD osiemnaście oraz dla NIKA 260 FANTAZJA pięć.

Każdą z kuchni NIKA 180, NIKA 260 STANDARD oraz NIKA 260 FANTAZJA można 
rozbudować kupując dodatkowe elementy dostępne w naszej ofercie (nie dotyczy frontu: 
VELIO wiśnia primavera).

możliwość rozbudowy

dlaczego kupując komplet 
oszczędzasz?
Komplety Nika zostały stworzone z myślą o Klientach ceniących jakość w niskiej
cenie.
Zakup kompletów jest bardziej ekonomiczny niż kupno pojedynczych szafek. Specjalny 
system pakowania szafek gwarantuje szybką i bezpieczną dostawę oraz pozwala na orga-
nizację samodzielnego i łatwego montażu mebli.
Każdy z kompletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoły w kolo-
rze jabłoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry beżowej. Do każdej z szafek przypisany jest 
oddzielny blat. Szafki posiadają estetyczne wnętrza w kolorze białym, zaś każdy z frontów 
zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.

Katalog kuchni NIKA dostępny 
w salonach!

KUCHNIE W KOMPLETACH NIKA ORAZ ELEMENTY
DO ROZBUDOWY

NIKA 180
front typu RAMKA , kolor jabłoń ciemna
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Rodzinne  kuchnie

dostępne rodzaje frontów:

Oferta kuchni FAMILY LINE obejmuje 22 fronty. 
Do frontów przypisane są dwie grupy szafek - szafki dostępne z każdym typem frontów - oraz szafki dostępne tylko z wybranym typem frontu.

Do korpusów dostępnych w dwóch wybarwieniach: orzech guarneri i wenge dobierz fronty z bogatej gamy klasycznych oraz nowoczesnych 
propozycji. Jeśli lubisz się wyróżniać połącz dwa kolory, zestaw mat z połyskiem lub zastosuj fronty wykonane z aluminium.

Funkcjonalność. Nasze rozwiązania ułatwią Ci czynności na każdym kroku. Bez wysiłku, delikatnym ruchem uniesiesz fronty dzięki podno-
śnikom gazowym, natomiast amortyzatory AIRTIC umożliwią Ci zamykanie drzwi szafek bez trzaskania. W specjalnej szafce wielofunkcyjnej 
ukryjesz sprzęt AGD, a oświetlenie punktowe znacznie ułatwi Ci przyrządzanie posiłków. Takie rozwiązania sprawią, że Twoja kuchnia będzie 
niezwykle funkcjonalna.

Blat w Twojej kuchni musi być wytrzymały, nasze blaty wykonane są z solidnych materiałów. W naszej ofercie znajdziesz gotowe blaty 
o grubości 28 mm i 38 mm  - dostępne w gotowych długościach: 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2000 mm.
Blaty do szafek narożnych dostępne są w długościach: 340 i 640 mm.

Katalog  kuchni 
FAMILY LINE w salonach!

RODZINNE KUCHNIE  FAMILY LINE

7 wzorów klasycznych: Alamo, Anake, Kantero, Kapelo, Letis, Falga, Pekan oraz 
15 nowoczesnych: Edan (3 kolory), Tabes (2 kolory), Delano, Tapo (3 kolory), Tamat,   
Rade, Hewo, Eskos, Tafne,Tal (uzupełnienie oferty o ramki aluminiowe) tworzą sys-
tem mebli kuchennych FAMILY LINE.

Duża ilość brył umożliwia zaprojektowanie kuchni naszych marzeń w ekonomicznej cenie.
Wskład systemu wchodzi ponad 50 elementów mebli, które w połączeniu z wybranym 
frontem nadadzą Twojej kuchni indywidualny charakter.

22 wzory i kolory frontów!

ęp j

1
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2

3

4

5

TAPO
Wzór frontu: Tapo; kolor: biały połysk

TAMAT
Wzór frontu: Tamat; kolor: dąb kremowy

SAMBOX szufl ady

1

2

3

4

5

TABES
Wzór frontu: Tabes; kolor: orzech elegant

EDAN
Wzór frontu: Edan; kolor: wiśnia malaga
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CAPITAL_ 38th Elysee Avenue
biały połysk / beżowy połysk / popielaty połysk
/ szarobrązowy połysk
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2 grupy klasyczne: Royal i Sentima oraz 2 nowoczesne: Capital i Traffi c tworzą wspól-
nie jeden z największych systemów mebli kuchennych.
Indywidualne zamówienia realizują projektanci w wyspecjalizowanych studiach, dysponujący 
ponad 500 elementami mebli w wielu stylach, którym charakter nadaje 43 rodzaje 
frontów.

O nasze katalogi pytaj w studiach kuchni BLACK RED WHITE.
Zawierają one ponad 120 zdjęć przykładowych układów, zarówno nowoczesnych,
jak i klasycznych oraz wiele szczegółowych informacji.

4 grupy, 43 wzory frontów,
125 kolorów!

Katalog dostępny w studiach 
kuchni i salonach meblowych!

MEBLE KUCHENNE PROJEKTOWANE NA WYMIAR

grupa capital - 6 wzorów frontów, 30 kolorów

grupa traffi c - 12 wzorów frontów, 70 kolorów

grupa sentima - 10 wzorów frontów, 50 kolorów

grupa royal - 15 wzorów frontów, 15 kolorów
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Black Red White S.A.: 23-400 Biłgoraj, ul.Krzeszowska 63 Polska
Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 84 68 50 202, fax: +48 84 68 50 290

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent
BLACK RED WHITE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian kon-
strukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble pre-
zentowane w katalogu sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, 
czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Prezen-
towana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ogra-
niczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczy-
wistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę 
mebli. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania do druku (8/2011).
Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrz-
nymi (uwzględniają zwieńczenia).

Uwaga: jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj ten katalog innym 
zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz sie do ochrony środowiska naturalnego.

www.brw.com.pl
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