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Ulubiona para spodni, żakiet, czarne szpilki,  
kapelusz i kolekcja apaszek - co jeszcze ma 
zmieścić się w Twojej szafie? 

szafy WEKTRA



  

Zaprojektuj własną szafę Wektra. Wybieraj wyposażenie wewnętrzne, 
kolorystykę, wymiary oraz stylistykę frontów. 

UWAGA: możliwość dowolnej konfiguracji 
kolorów wkładek i frontów!

wkładki gładkie:

szafy wektra

Frontu z lustrem 
nie można 
zastosować 
w szafie narożnej. 

W szafie 2-drzwiowej
istnieje możliwość    
zastosowania tylko   
jednego frontu 
z lustrem. 

Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF1D.

Możliwe zastosowanie
wyłącznie w szafie SZF2DA.

Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF2DA.

alhambra

dąb sonoma

biały

biały połysk

lava supermat

dąb wenge

dąb monument

dąb sonoma

biały canadian

dąb wenge

białydąb wengedąb sonoma

płótno

Wybierz spośród 7 dostępnych kolorów frontów:

Wybierz spośród 2 rodzajów wkładek do frontów:

Wybierz korpus szafy spośród 
dostępnych 4 modułów:

1. 2.

3. 4.

Wybierz spośród 3 kolorów korpusu:

Wnętrza szaf dostępne w kolorze:

Użyj dodatkowych akcesoriów wyposażenia wewnętrznego: 

półka POL/50
wys./szer./gł. 1,5/50/56 cm

półka POL/100
wys./szer./gł. 1,5/100/56 cm

szuflada SZU/100

szafa SZF1D
wys./szer./gł. 
218,5/50/58 cm

front F1

front F2

front F2

front F3

front F4
(z lustrem)

szafa SZF2DB
wys./szer./gł. 
218,5/100/58 cm

szafa SZFN1D
wys./szer./gł. 
218,5/93/93 cm

szafa SZF2DA
wys./szer./gł. 
218,5/100/58 cm

Zastosowanie nowoczesnej 
technologii COMPLETELinE.
UWAGA: Występuje tylko przy frontach w kolorze białym!

alhambra

biały połysk

lava supermat

dąb monument

wkładki ryflowane:
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Jedna szafa - wiele możliwości ...

szafa F29
wys./szer./gł. 218/ 220/57,5 cm

szafa F29
wys./szer./gł. 218/220/57,5 cm

szafa F29
wys./szer./gł. 
218/220/57,5 cm

szafa F29
wys./szer./gł. 
218/220/57,5 cm

  

Wybierz kolor 
korpusu i frontów:

W standardzie szafa 
z dwoma drążkami

Dobierz komplet trzech półek 
dostępnych w opcji

KORPUS:

FRONTY

dąb sonoma alhambra

dąb sonoma/uni lava, lustro alhambra/czarny, lustro

Zastosuj listwę 
maskującą 
-  passepartout 
dostępną w opcji

szafa F29

NOWOŚĆ

Przechowywanie skoncentrowane w jednej pojemnej szafie? To możliwe! 

Czterodrzwiowa, niezwykle funkcjonalna i przestronna szafa pomieści 

całą Twoją garderobę. Bo liczy się pomysłowość!
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Zaprojektowane dla Ciebie, 
przez Ciebie.

Idealna szafa powinna pomieścić 
wszystkie Twoje ubrania,  
być jednocześnie piękna  
i bardzo funkcjonalna.  
Teraz możesz zaprojektować  
ją sam i cieszyć się funkcjonalnością 
na miarę Twoich potrzeb. 

Wybierz korpus szafy spośród 
dostępnych trzech rozmiarów:

Wnętrza szaf:

korpus szafy 220 SZF/220
wys./szer./gł. 218,5/220/64 cm

korpus szafy 220 SZF/220
wys./szer./gł. 218,5/220/64 cm

Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego: 

korpus szafy 183
SZF/183
wys./szer./gł.: 
218,5/183/64 cm

korpus szafy 153
SZF/153
wys./szer./gł.: 
218,5/153/64 cm

półki 3 szt. kpl.
szer. 50 cm

szuflady 3 szt. kpl.
SZUF

korpus szafy 220
SZF/220
wys./szer./gł.: 
218,5/220/64 cm

17 wersji kolorystycznych frontów

Szafy COLIN występują w 3 kolorach 
korpusów: dąb sonoma, wenge, biały 
(kolor wnętrza płótno). 
Dostępne 3 szerokości szaf: 153, 183 
oraz 220 cm, wszystkie szafy  
o wysokości 218,5 cm.

Fronty na wysoki połysk

wnętrze szafy COLIN
przykładowe zestawienie elementów 

szafy colin

szary

grafit
lakier połysk

orzech
merrano

dąb sonoma

czarny brąz
lakier połysk

dąb sonoma
trufla

gruszka
amerykańska

nitka
lakier połysk

czarny mat

zebrawood

czarny
lakier połysk

dąb wenge

czerwony
lakier połysk

śliwa wallis

dąb wilson

biały
lakier połysk

lustro
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szafa SZF/220
wys./szer./gł. 218,5/220/64 cm

szafa SZF/183
wys./szer./gł. 218,5/183/64 cm

szafa SZF/153
wys./szer./gł. 218,5/153/64 cm

szafy colin

17 wersji kolorystycznych frontów

KORPUSY:

szary

orzech
merrano

dąb sonoma

dąb sonoma

dąb sonoma
trufla

gruszka
amerykańska

czarny mat

zebrawooddąb wenge

dąb wenge

śliwa wallis

dąb wilson

grafit
lakier połysk

czarny brąz
lakier połysk

nitka
lakier połysk

czarny
lakier połysk

czerwony
lakier połysk

biały
lakier połysk

biały

  

lustro
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2. 
1. 

3. 

Czerń dozowana 
z rozmysłem...
Niebanalne wnętrze z nutą zmysłowości wprowadza 
w doskonały nastrój. Czerń dodaje tajemniczości, 
błyszczy, rzuca się w oczy i wygląda szlachetnie. 
Choć jest złodziejem światła, to w połączeniu 
z ciepłym rysunkiem drewna nie przytłacza. 
Wprost przeciwnie - staje się bezpretensjonalnie 
przytulna. Meble Venom polecamy tym, którzy 
lubią proste formy, kontrasty i subtelne detale.

1. 

2. 

4. 

3. 

1. 

  

Swobodnie skomponuj wygląd swojej szafy, 
dopasowując ją do wystroju wnętrza. 
Oto wachlarz możliwości:

Dobierz 
wybarwienie korpusu:

Twist

Kolor wnętrza szaf:

Wnętrza szaf, wszystkie półki 
i szuflady występują w wybarwieniu 

Twist (imitującym tkaninę):
Wybierz korpus szafy spośród 
dostępnych trzech rozmiarów:

Wnętrza szaf:

korpus szafy 190 SZF/190
wys./szer./gł. 220/194/67 cm

Zastosuj dodatkowe elementy 
wyposażenia wewnętrznego: 

półka 
POL/50 szer.: 50 cm
POL/70 szer.: 70 cm
POL/95 szer.: 95 cm

przegroda 
pionowa 
STOJAK 

szuflada na tekstylia
SZUF/50

wieszak na spodnie 
pełny wysuw wersja 
zaawansowana  
KOSZ_1
szer.: 50 cm

Użyj dodatkowych akcesoriów
wyposażenia wewnętrznego: 

kosz na tekstylia pełny wysuw 
wersja podstawowa 
KOSZ_4
szer.: 50 cm

korpus szafy 190
SZF/190
wys./szer./gł.: 
220/194/67 cm

korpus szafy 150
SZF/150
wys./szer./gł.: 
220/146/67 cm

korpus szafy 240
SZF/240
wys./szer./gł.: 
220/240/67 cm

drążek na ubrania 
DR/50 szer.: 50 cm
DR/70 szer.: 70 cm
DR/95 szer.: 95 cm

Dowolnie zestawiaj wersje 
kolorystyczne paneli frontowych:

buk tatrabiały połysk olcha miodowa

czarny połyskwengeśliwa wallis

Kolory korpusów:

olcha 
miodowa

buk tatra

dąb 
monument

biały mat

dąb 
monument

biały mat

biały brąz

piaskowygrafit

dąb sonoma

dąb sonoma

wenge san remo

san remo

śliwa wallis

Kolory paneli frontowych:

Kolory paneli frontowych lakierowanych:

białe szkło czarne szkło lustro

front składający 
się z 3 paneli

wnętrze szafy Kamix 
przykładowe zestawienie elementów 

kosz na tekstylia wersja 
podstawowa 
KOSZ_5 
szer.: 50 cm

szafy kamix
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wnętrze szafy Kamix 
przykład aranżacji wnętrza szafy

Rozplanuj układ półek, szuflad i drążków  
w swojej szafie. Na sukienki, spodnie  
i płaszcze potrzebujesz 170 cm wysoko-
ści. Na spódnice i koszule 90 cm.  
W szufladach rzeczy są lepiej widoczne 
niż na półkach. Oto kilka podstawowych 
zasad organizacji wnętrza szafy.

Jeśli nie wiesz na co się zdecydować,
przyjdź do salonu. Pomożemy Ci to zrobić.

Suknia wieczorowa, przebranie Zorro, 
srebrne szpilki, kapelusz do błękitnej 
garsonki, strój do joggingu, garnitur do 
pracy, strój na narty...  Co jeszcze ma się 
zmieścić w Twojej szafie? 

Wiemy, jak uporządkować rzeczy nawet 
na niewielkiej powierzchni. Szafa Kamix 
to doskonały sposób zabudowania wnę-
ki czy wolnej przestrzeni tak, by skrywała 
ona Twoje zbiory. Utrzymanie ładu nie 
będzie już stanowiło kłopotu. 

wnętrze szafy Kamix
przykład aranżacji wnętrza szafy

kamix kamix
szafa - 190 cm szafa - 240 cm

Sypialnia Kamix może być nowoczesna.Sypialnia Kamix może być naturalna.

Dopasuj 
szafkę nocną

Dopasuj 
szafkę nocną

Wybierz szafę 
Kamix

Wybierz szafę 
Kamix

Dopasuj 
komodę

Dopasuj 
szafkę

korpus SZF/190, wys./szer./gł.: 220/194/67 cm
panel frontowy SZF/190, wys./szer./gł.: 71,7/98/1,6 cm
listwa SZF/190, hamulec

korpus SZF/240, wys./szer./gł.: 220/240/67 cm
panel frontowy SZF/240, 
wys./szer./gł.: 71,7/121/1,6 cm
listwa SZF/240, hamulec

szafka nocna 
KOM1S (KASPIAN) 
wys./szer./gł.: 
33,5/51/40,5 cm

komoda KOM4S (KASPIAN) 
wys./szer./gł.: 92/105/40,5 cm

szafka nocna
KOM1S (KASPIAN) 
wys./szer./gł.:   
33,5/51/40,5 cm

komoda KOM4S (KASPIAN) 
wys./szer./gł.:   
92/105/40,5 cm
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szafa duel 3D i duel 4D szafa fraza 2D, 3D, 4D
dąb wenge/
dąb wenge

buk tatra/
buk tatra

szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

szafa fraza 2D SZF2DL z lustrem 
szafa fraza 2D SZF2D bez lustra
wys./szer./gł.: 170/103/54,5 cm

szafa fraza 3D SZF3DL z lustrem 
szafa fraza 3D SZF3D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 4D SZF4DL z lustrem 
szafa fraza 4D SZF4D bez lustra
wys./szer./gł.: 222,5/180,5/55,5 cm

nadstawka na szafę FRAZA NAD2D
wys./szer./gł.: 53/103/55,5 cm

szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

szafa fraza 2D
wys./szer./gł.: 
170/103/54,5 cmszafa duel 4D

wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

szafa duel 3D
wys./szer./gł.: 231/152/60,5 cm

szafa fraza 2D
wys./szer./gł.: 
170/103/54,5 cmszafa duel 4D

wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cmszafa duel 4D
wys./szer./gł.: 231/182/60,5 cm

szafa fraza 3D
wys./szer./gł.: 
222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 3D
wys./szer./gł.: 
222,5/153,5/55,5 cm

szafa fraza 4D
wys./szer./gł.: 
222,5/180,5/55,5 cm

szafa fraza 4D
wys./szer./gł.: 
222,5/180,5/55,5 cm

szafa KODA
* na zdjęciu:
1. szafa KODA
wys./szer./gł.: 218,5/200/60,5 cm 
wybarwienie: śliwa wallis/czarne szkło
2. Łóżko MATEO LOZ/160
wys./szer./gł.: 30-101/182/219 cm
pow. spania: 160/199 cm

w opcji półki (3 szt. kpl.)

1.

2.

dąb wenge
/dąb wenge

olcha 
miodowa
/olcha 
miodowa

calvados/
calvados

1. w opcji półki (2 szt. kpl.)
2. w opcji szuflady (3 szt. kpl.)

korpus: fronty:

dąb wenge
/palio

olcha miodowa
/olcha miodowa

w opcji półki (3 szt. kpl.) w opcji półki (3 szt. kpl.)

Ozdobny szklany panel,  
trzy wersje kolorystyczne,  

przesuwane drzwi,  
ergonomia i funkcjonalność. 

Bluzki, żakiety, spodnie, garsonki … Nieważne, jakie elementy garderoby 
chcesz przechować. Szafy Duel pozwolą uporządkować Twoje rzeczy 
nawet na niewielkiej przestrzeni.

Niewiele, troszkę więcej, bardzo dużo – sam zdecyduj, ile miejsca potrzebujesz,  
żeby wygodnie przechowywać wszystkie swoje drobiazgi. Stylowa szafa dostępna  
w trzech rozmiarach i ciekawej kolorystyce z pewnością sprosta Twoim wymaganiom. 

szafa F19

dąb sonoma dąb sonoma
/lustro

dąb wenge dąb sonoma
/czarny brąz

gruszka 
amerykańśka
/czarny 
supermat

gruszka 
amerykańśka
/lustro

dodatkowe 
wyposażenie:

- hamulec 
- półki 
- szuflady

szafa F19  SZF/200
wys./szer./gł.: 240/200,5/62 cm

szafa F19  SZF/230 
wys./szer./gł.: 240/230,5/62 cm

szafa F19  SZF/250
wys./szer./gł.: 240/250,5/62 cm

kolor korpusów: kolory frontów:

Teraz wszystko, 
czego szukasz, odnajdziesz  
w dobrze zorganizowanym 

wnętrzu szafy F19. wenge śliwa wallis
/lustro

wenge
/białe szkło

akacja mali 
brąz/czarne 
szkło
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antwerpen
przedpokój modrzew sibiu jasny/

blat sosna larico

NOWOŚĆ
Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Wiemy o tym,  
dlatego stworzyliśmy zestawy mebli zaprojektowanych  
z myślą o ciasnych i nieustawnych wnętrzach przedpokoi. 
Wybierz swój styl i zaproś do środka komfort, wygodę  
i maksimum funkcjonalności. 

przedpokoje

1

regał zamknięty REG2L2S/20/9
wys./szer./gł.: 201/88/40 cm

komoda KOM1S/5/10
wys./szer./gł.: 48/101/40 cm

wieszak PAN/16/10
wys./szer./gł.: 158/100/27 cm

lustro LUS/7/10
wys./szer./gł.: 65/100/2 cm

komoda KOM2D1S/10/10
wys./szer./gł.: 101/101/40 cm

1

3

2

4

5

2

3

4

5



go
przedpokój dąb sonoma

flame 2
przedpokój dąb san remo/dąb san remo  (listwa - antracyt)    

 dąb san remo/biały wysoki połysk  (listwy - dąb san remo)

december
przedpokój jesion coimbra ciemny/akacja

ari
przedpokój śliwa wallis/biały połysk

1 1

2

3

3

3

4

4

4

5 5

2

2

1

1

regał zamknięty REG1L1D/20/7
wys./szer./gł.: 200/74/40 cm wieszak panel PAN/4/10

wys./szer./gł.: 35/95/30 cm

wieszak WIE50
wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

szafa SZF2D68
wys./szer./gł.: 197,5/68,5/36,5 cm

szafka na buty REG1D/4/9
wys./szer./gł.: 40/90/36 cm szafka na buty KOM2S/4/10

wys./szer./gł.: 46/95/38 cm

szafka na buty SBUT3D2S
wys./szer./gł.: 94/110/32 cm

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 103,5/95/36,5 cm

wieszak panel PAN/20/9
wys./szer./gł.: 195,5/90/24,6 cm wieszak panel PAN/2/10

wys./szer./gł.: 18/95/2 cm

lustro LUS100
wys./szer./gł.: 67/100/2 cm

lustro LUS95
wys./szer./gł.: 77/95,5/2,5 cm

lustro LUS/9/7
wys./szer./gł.: 88/74/4 cm lustro LUS/9/8

wys./szer./gł.: 90/75/6 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.: 198/55/35 cm

wieszak WIE50/185
wys./szer./gł.: 196/50,5/35 cm

komoda KOM2D1S/10/7
wys./szer./gł.: 100/74/40 cm komoda KOM2D1S/10/8

wys./szer./gł.: 100/75/38 cm

1
1

11

3
3

33

3

2
2

22

2

4
4

44

4

5
5
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m120

jaspis

tosca

przedpokój

przedpokój

przedpokój

Trzy opcje kolorystyczne, kompaktowe 
wymiary, wszystkie niezbędne funk-
cje i modny design. Bo małe wnętrze,  
to sprytne wnętrze. 

Kompaktowy zestaw do przedpoko-
ju. Praktyczne wieszaki, funkcjonal-
ne szuflady, pojemna szafka na buty 
oraz lustro – czy o czymś zapomnie-
liśmy? 

Uporządkowane wnętrze oznacza 
wyższą jakość życia, mniejszy stres 
na co dzień i więcej wolnego czasu. 
Z myślą o wszystkich Twoich butach, 
płaszczach, kurtkach i czapkach stwo-
rzyliśmy przedpokój Tosca. Bo liczy się 
wygoda! 

 dąb jasny belluno
 dąb sonoma
 wenge

 olcha miodowa

Asymetria dozowana z umiarem to przepis na nowatorskie,  
a zarazem niezwykle funkcjonalne wnętrze ciasnego przedpokoju. 

september
przedpokój dąb sonoma/biały połysk

 wenge/biały połysk
 buk tatra

 jabłoń plato

kent
przedpokój

Duże lustro, szafka na buty, prak-
tyczna szafa z drążkiem na ubrania, 
funkcjonalne wieszaki oraz siedzi-
sko, a wszystko to w kompaktowej 
wersji przedpokoju Kent. 

 kasztan
 dąb amsterdam

agat
przedpokój

Mieszanka tradycyjnych rozwiązań 
z wyjątkową stylistyką – oto sposób 
na wnętrze Twojego przedpokoju. 

 olcha miodowa

raflo
przedpokój

Przedpokój, który nie skłania do szyb-
kiej ucieczki, ale zachęca do pozosta-
nia w nim na dłużej? Modny, nowocze-
sny, a jednocześnie bardzo praktyczny  
i funkcjonalny? Przedpokój Raflo – 
stworzony z myślą o Tobie, dla Ciebie. 

 orzech salev/biały wysoki połysk (dotyczy jednego segmentu)

 orzech salev

2
1

3

4

regał zamknięty REG2D/20/6
wys./szer./gł.: 195,5/60/35 cm

szafa SZF2D/55
wys./szer./gł.: 198/55/35 cm

szafka na buty KOM2K1S/11/6
wys./szer./gł.: 97,5/64/25,5 cm

szafka na buty SBUT2D1S/70
wys./szer./gł.: 95/70/32 cm

lustro LUS/7/6
wys./szer./gł.: 70/64/15 cm

lustro LUS/70
wys./szer./gł.: 50/70/2 cm

wieszak PAN/20/4
wys./szer./gł.: 193,5/38/29 cm

wieszak WIE/45/29
wys./szer./gł.: 198/45/29 cm

1

1

1

3

3

3

2

2

2

4

4

4

nepo
przedpokój biały

 wenge

 biały/dąb sonoma
wieszak WIE/70
wys./szer./gł.: 25/70/1,5 cm
wieszak WIE/15
wys./szer./gł.: 135/15/1,5 cm
szafka na buty SFK1K
wys./szer./gł.: 50,5/70/34 cm
szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.: 120,5/70/17,5 cm

1

2

3

4

szafka na buty SFB2D
wys./szer./gł.: 84/70/34 cm
szafka na buty SFB2K
wys./szer./gł.: 84/70/17,5 cm
szafka na buty SFB2K2
wys./szer./gł.: 84/70/27,5 cm

5

6

7

5 6
7

2

3

4

1
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homeline 2
przedpokój biały mat/biały wysoki połysk/dąb sonoma ciemny    dąb sonoma ciemny (wybrane elementy)

edi
przedpokój śliwa wallis/biały połysk

homeline 1
przedpokój dąb sonoma ciemny/czarny brąz wysoki połysk    czarny brąz (wybrane elementy)   

 dąb sonoma ciemny (wybrane elementy)

flames 1
przedpokój biały mat/biały wysoki połysk

1
1

2

2

3

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

2

2

1
1

lustro LUS/8/10
wys./szer./gł.: 76/100/2 cm wieszak WIE50

wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

lustro LUS/8/6
wys./szer./gł.: 76/56/2 cm

szafa REG1L1D/20/7
wys./szer./gł.: 201/72/37 cm

wieszak panel PAN/4/11
wys./szer./gł.: 38/110/30 cm szafka na buty SBUT2K1S

wys./szer./gł.: 104/95/36 cm

wieszak panel PAN/4/8
wys./szer./gł.: 38/84/30 cm

wieszak panel PAN/15/5
wys./szer./gł.: 151/39/29 cm

komoda KOM2D2S/10/10
wys./szer./gł.: 101/100/33 cm lustro LUS/95

wys./szer./gł.: 77/95/2 cm

szafka na buty KOM2D1S/10/6
wys./szer./gł.: 101/56/33 cm

lustro LUS/7/9
wys./szer./gł.: 66/92/2 cm

wieszak panel PAN/2/11 l
wys./szer./gł.: 19/110/4 cm szafa SZF2D68

wys./szer./gł.: 198/68/35 cm

wieszak panel PAN/2/8 II
wys./szer./gł.: 19/84/4 cm

szafka REG2D/11/9
wys./szer./gł.: 110/92/37 cm

szafka na buty KOM1D2S/4/11
wys./szer./gł.: 45/110/33 cm

szafka na buty REG/4/8
wys./szer./gł.: 45/84/33 cm

szafka na buty REG1D/5/9
wys./szer./gł.: 50/92/37 cm

szafa REG2M1D/20/8
wys./szer./gł.: 203/84/33 cm

1
1

1 1

3
3

3 3

2
2

2 2

4
4

4 4

5

5 5

6

układ flames 2
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bigi
przedpokój dąb sonoma/biały połysk

point 1
przedpokój dąb sonoma

flame 1
przedpokój dąb san remo/biały wysoki połysk (listwy-  - dąb san remo)    dąb san remo (listwy-  -antracyt)   

voice
przedpokój buk miltenberg/biały canadian

1

1

2

2

3
3

3

3

5

4

4

4
4

5

6

2

2

1 1

szafa SZF2D/68
wys./szer./gł.: 198/68/36 cm

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm

lustro LUS/95
wys./szer./gł.: 77/95/2 cm

wieszak WIE/50
wys./szer./gł.: 198/50/35 cm

1

3

2

4

lustro LUS/9/8
wys./szer./gł.: 90/75/6 cm

regał zamknięty REG1M1D/20/6
wys./szer./gł.: 198/60/36 cm

wieszak panel PAN/20/4
wys./szer./gł.: 198/35/1,5 cm

wieszak panel PAN/4/10
wys./szer./gł.: 35/95/30 cm

komoda KOM2D1S/10/10
wys./szer./gł.: 99/100/36 cm

szafka na buty SFW2K1S/10/8
wys./szer./gł.: 97,5/75/36 cm

szafka na buty KOM2D1S/10/8
wys./szer./gł.: 100/75/38 cm

lustro LUS/8/10
wys./szer./gł.: 76/100/23,5 cm

lustro LUS/7/8
wys./szer./gł.: 65/75/19,5 cm

wieszak panel PAN/2/10
wys./szer./gł.: 18/95/2 cm

wieszak panel PAN/18/4
wys./szer./gł.: 180/35/28,5 cm

regał zamknięty REG1M1D/20/6
wys./szer./gł.: 200,5/60/36 cm

szafka na buty KOM2S/4/10
wys./szer./gł.: 46/95/38 cm

szafka na buty regał REG/4/10
wys./szer./gł.: 40/100/34 cm

szafa REG2D2S/20/8
wys./szer./gł.: 200/75/42 cm

szafa REG2D1L/2010 l
wys./szer./gł.: 200/95/42 cm

1

1

1

3

3

3

2

2

2

4

4

4

5

5

6

7

7

układ point 2
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kaspian
przedpokój dąb sonoma     wenge     wenge/szary     dąb monument

open
przedpokój orzech virginia

1

2

3

3

4

4

5

2

1

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

indiana

stylius

bolden kaspian II

ontario

pop
przedpokój

przedpokój

przedpokój przedpokój

przedpokój

przedpokój

Na kurtkę, płaszcz, palto, szpilki, 
sandały i żakiet. Na wiele elementów 
garderoby całej rodziny. Wygodny  
w użytkowaniu, stylowy i bardzo 
funkcjonalny – przedpokój Indiana.

Przedstawiamy wieszak Stylius. 
Ciepła kolorystyka, pięć haczyków  
w kolorze starego złota oraz pro-
sta, minimalistyczna konstrukcja  
– oto sposób na komfortowy hol. 

Bez zbędnego przepychu, z umia-
rem, zachowując styl i funkcjonal-
ność – urządź swój przedpokój  
tak, by był świadectwem Twojej  
osobowości. 

Prosta, nowoczesna sylwetka, zop-
tymalizowana pojemność i wszyst-
kie najważniejsze funkcje - komplet 
Kaspian II to meble stworzone z my-
ślą o wnętrzu Twojego przedpokoju. 

Przedpokój to trudne do urządzenia 
pomieszczenie. Porządek pomogą 
utrzymać w nim dobrze dopasowa-
ne meble. Komplet Ontario to nie 
tylko funkcjonalność - wniesie też 
do wnętrza subtelny powiew klasyki. 

W niewielkim wnętrzu przedpokoju 
musisz wykorzystać każde dostęp-
ne miejsce. Praktyczny wieszak, 
lustro, szafka na buty oraz funkcjo-
nalna komoda – to wszystko czego 
potrzebujesz, by codzienność stała 
się jeszcze bardziej komfortowa.

 dąb sutter

 sosna antyczna

 sosna canyon

 czereśnia antyczna

 wiśnia primavera  dąb durance

 klon ontario

 olcha miodowa

wieszak JWIE 60
wys./szer./gł.: 140/59/3,5 cm

wieszak NWIE 70
wys./szer./gł.: 159/71/3 cm

wieszak WIE/60
wys./szer./gł.: 154/60/3 cm

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

wieszak WIE 70
wys./szer./gł.: 159/71/3 cm

wieszak KWL/15/10
wys./szer./gł.: 154/100/20 cm

lustro JLUS/50
wys./szer./gł.: 100/50/2,5 cm

lustro NLUS/46
wys./szer./gł.: 107,5/53/6 cm

lustro LUS/50
wys./szer./gł.: 108/48,5/3 cm

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

lustro LUS46
wys./szer./gł.: 107,5/53/6 cm

szafka KD/4/6
wys./szer./gł.: 43/60/36,5 cm

szafka JKOM 1K
wys./szer./gł.: 47,5/60/40 cm

komoda NKOM1S
wys./szer./gł.: 42/73,5/37 cm

komoda KOM1S/60
wys./szer./gł.: 34,5/60/38,5 cm
komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.: 77,5/48,5/38,5 cm

szafka na buty SBUT/60
wys./szer./gł.: 44,5/66/40,5 cm
komoda KOM1D1SP
wys./szer./gł.: 77/49/40,5 cm

komoda KOM1S
wys./szer./gł.: 42/73,5/37 cm

komoda KD1S/8/4
wys./szer./gł.: 80,5/40/36,5 cm

komoda JKOM4S/50
wys./szer./gł.: 87/50/40 cm

komoda NKOM1D1S
wys./szer./gł.: 86,5/53,5/37 cm

komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.: 86,5/53,5/37 cm

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

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

wieszak WIE/70
wys./szer./gł.: 136/70/2,5 cm

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

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

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

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

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

1
1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

2

2

2 2

2

2

3

1

3

3

2

2

4

4

5

2

2

2

2
2

2

3

3

3

4

3

4

3

3

3

4

3

1

3

3

4

4 4

4

4

3

4

4
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