
katalog 2015

www.e-ideal.eu
tel.: +48 22 8300335
fax.:+48 22 8307015

Warsaw, PolandActive Credit

rich@e-ideal.eu
richard-poland

kamila@e-ideal.eu
kamila.sadecka.1

mob.:    +48696873493

mob.:    +48509878314



94 narożniki78 WErSaLki

42 SoFY i kanaPY

2



4

42

78

94

142

156

160

164

koLEkCJE
SoFY
WErSaLki
narożniki
ZESTaWY WYPoCZYnkoWE 
MŁoDZiEżoWE
FoTELE
PUFY

SPiS TrEŚCi

SOFA PETER MEGA LUX 3DL

142 ZESTaWY WYPoCZYnkoWE
3





14 LarEDo 

18 MonaCo

30 orLanD EMi

34 PETEr MEga

22 anTonio

38 CUPiDo

  6 EnZo

26 gorDon

10 inDiana

koLEkCJE
Zaprzyjaźnij się z wygodą i pozwól jej zamieszkać  
w swoim salonie. Poznaj intrygujące kształty, miękkie  
poduchy i komfort, na jaki zasługujesz. 
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ENZO
Odkryj modną stronę wypoczynku z ko-
lekcją Enzo. W tej kolekcji wygoda nabrała 
kształtu łącząc kubistyczną formę z obłymi, 
miękkimi profilami. Sprzyjają jej obszerne 
poduchy oparciowe i funkcjonalne pod-
łokietniki, które pozwalają na swobodne 
oparcie się podczas wieczornego relaksu. 
Uniwersalne sofy, narożnik i wygodny fotel  
doskonale wpisują się w klimat różnorodnych  
stylizacji – od tych utrzymanych w formie kla-
sycznej, po te zupełnie nowoczesne. 

kolekcja



SOFA EnzO 2S
szer./wys./gł. 168x83x98 cm

FOTEL EnzO ES
szer./wys./gł. 106x83x98 cm;

nAROŻnIK EnzO II LUX REC.3DL / 3DL.REC 
szer./wys./gł. 281x83x228 cm; pow. spania 130x240 cm

SOFA EnzO LUX 3DL
szer./wys./gł. 235x83x107 cm; pow. spania 150x190 cm
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SOFA EnzO 2F + 2 FOTELE EnzO ES
sofa: szer./wys./gł. 187x87x98 cm; pow. spania 122x200 cm; fotel: szer./wys./gł. 102x87x98 cm
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INDIANA
Klasyczne narożniki i sofy zostały zakończone 
pufami, które w nowatorski sposób ostatecz-
nie wieńczą siedzisko. Możesz wybrać pufę 
z blatem lub bez, żeby wygodnie oprzeć na 
niej nogi lub stabilnie postawić filiżankę kawy. 
Zdecydowanym atutem kompletu są podu-
chy oparciowe w kilku wzorach i kolorach. Na 
uwagę zasługuje również funkcja okazjonalne-
go spania, którą z pewnością docenisz, kiedy 
trzeba będzie przenocować gości.

kolekcja



PUFA InDIAnA 
BEz BLATU H 90x42
szer./wys./gł. 42x39x90 cm; 

PUFA InDIAnA 
z BLATEM HBL 90x42
szer./wys./gł. 42x39x90 cm; 

SOFA InDIAnA LUX 3DL
szer./wys./gł. 190x71x90 cm; pow. spania 134x190 cm 

FOTEL InDIAnA ES
szer./wys./gł. 81x71x87 cm; 

nAROŻnIK MAły InDIAnA LUX 2DL.REC+H+HBL / REC.2DL+H+HBL 
szer./wys./gł. 265x68x178 cm; pow. spania 120x205 cm

nAROŻnIK DUŻy InDIAnA LUX 3DL.REC+2xHBL / REC.3DL+2xHBL   
szer./wys./gł. 322x68x208 cm; pow. spania 120x263 cm

PUFA DUŻA InDIAnA 
z BLATEM HBL 91x85 
szer./wys./gł. 91x39x85 cm; 

PUFA DUzA InDIAnA 
BEz BLATU H 91x85 
szer./wys./gł. 91x39x85 cm; 
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Rozkładana sofa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. Z pozoru prosta forma mebla 
została urozmaicona bocznymi pufami, które zwiększają powierzchnię użytkową mebla i 
ciekawie się prezentują. Zawarte w komplecie wzorzyste poduchy oparciowe pozwalają 
wygodnie się oprzeć. 
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SOFA InDIAnA LUX 3DL + PUFA z BLATEM HBL  + PUFA BEz BLATU H
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LAREDO
Proste linie, duża paleta tkanin obiciowych 
i komfort, na jaki zasługujesz. Kolekcja Lare-
do to doskonała propozycja dla miłośników 
funkcjonalnych rozwiązań. Sofy oraz narożnik 
oprócz funkcji spania oferują pojemniki na po-
ściel ułatwiające wygodne przechowywanie. 
Oparcia i siedziska mebli wypełnione elastycz-
ną pianką doskonale dopasują się do kształtu 
ciała i zapewnią wysoką jakość wypoczynku. 
Meble osadzone na drewnianych nóżkach są 
zarazem eleganckie i uniwersalne. 

kolekcja



WERSALKA LAREDO II 3K
szer./wys./gł. 228x89x101 cm; pow. spania 118x190 cm

FOTEL LAREDO ES
szer./wys./gł. 92x91x92 cm; 

nAROŻnIK LAREDO 2F.E.2BK / 2BK.E.2F
szer./wys./gł. 241x90x241 cm; pow. spania 130x190 cm

SOFA LAREDO 2FBK
szer./wys./gł. 158x93x100 cm; pow. spania 120x218 cm
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WERSALKA LAREDO II 3K + FOTEL LAREDO ES
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MONACO
Kolekcja Monaco zaprasza do wypoczynku. 
Sofa, uniwersalny narożnik, fotel i praktycz-
na pufa dają się poznać wygodzie z bliska. 
Stylistyka mebli opiera się na dekoracyjnych 
przeszyciach i pikowaniach, które nadają kla-
sycznym formom niepowtarzalny styl. O dobry 
komfort siedzącego troszczą się elastyczne 
sprężyny i pianka zapewniające dopasowanie 
się siedziska do kształtu ciała. Wybierz własną 
kolorystykę mebli i dekoracyjnych przeszyć.

kolekcja



nAROŻnIK MOnACO 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 238x84x167 cm; pow. spania 130x200 cm

PUFA MOnACO HBK
szer./wys./gł. 63x43x63 cm; 

SOFA MOnACO II LUX 3DL
szer./wys./gł. 235x89x105 cm; pow. spania 137x195 cm

FOTEL MOnACO ES
szer./wys./gł. 91x83x86 cm; 
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nAROŻnIK MOnACO 2F.RECBK
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ANTONIO
Kolekcja o łagodnej, klasycznej linii pozwoli 
w pełni cieszyć się chwilami relaksu. Meble o 
delikatnych kształtach i drewnianych stopkach 
będą wygodnym i modnym wyposażeniem 
wnętrza. Dzięki funkcji spania i pojemnikom 
na pościel dobrze się wyśpisz i wygodnie 
przechowasz pościel. W skład zestawu wcho-
dzi narożnik, sofa, fotel oraz praktyczna pufa. 
Elementy możesz dowolnie ze sobą kompo-
nować i ustawiać tak, by w pełni wykorzystać 
potencjał wnętrza, które urządzasz.

kolekcja



FOTEL AnTOnIO ES
szer./wys./gł. 100x88x91 cm; 

PUFA AnTOnIO HBK
szer./wys./gł. 54x44x54 cm; 

SOFA AnTOnIO 3DL
szer./wys./gł. 202x86x93 cm; pow. spania 150x200 cm

nAROŻnIK AnTOnIO 2F.RECBK / RECBK.2F 
szer./wys./gł. 226x86x173 cm; pow. spania 140x194 cm
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nAROŻnIK AnTOnIO 2F.RECBK 
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GORDON
Gordon to dyskretna elegancja, funkcjonal-
ność i wygoda zamknięta w prostej stylistyce 
kolekcji. Obszerne, miękkie poduchy opar-
ciowe z systemem kieszeniowego wypełnie-
nia idealnie dopasowują się do kształtu ciała 
zapewniając najwyższe poczucie komfortu 
na co dzień. Narożnik i sofa z funkcją spania 
dodatkowo wyposażone są w pojemniki na 
pościel ułatwiające przechowywanie oraz po-
duszki dekoracyjne dyskretnie dopełniające 
całość stylistyki.

kolekcja



nAROŻnIK GORDOn LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 218x90x143 cm; pow. spania 143x202 cm

SOFA GORDOn LUX 3DL
szer./wys./gł. 210x90x98 cm; pow. spania 146x195 cm

FOTEL GORDOn ES
szer./wys./gł. 74x89x86 cm; 
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SOFA GORDOn LUX 3DL + FOTEL GORDOn ES
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ORLAND EMI
Tradycyjna stylistyka kolekcji Orland Emi dosko-
nale sprawdzi się we wnętrzach utrzymanych 
w klimacie klasycznym. Komfortowe meble 
wyróżniają subtelnie profilowane, drewniane 
nóżki. Wygodne oparcia i praktyczne podło-
kietniki zapewnią stabilne oparcie i pozwolą na 
wypoczynek o każdej porze dnia i nocy. Dys-
kretna elegancja systemu zawarta w tkaninie  
z wzorami liści akantu będzie kojarzyć się z at-
mosferą dawnych dworków.

kolekcja



SOFA ORLAnD EMI 3FBK
szer./wys./gł. 173x86x95 cm; pow. spania 140x192 cm

PUFA ORLAnD EMI HBK
szer./wys./gł. 54x46x54 cm; 

FOTEL ORLAnD EMI ES
szer./wys./gł. 74x80x81 cm; 

SOFA ORLAnD EMI LUX 3DL
szer./wys./gł. 232x98x83 cm; pow. spania 148x196 cm

nAROŻnIK ORLAnD EMI 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 249x86x175 cm; pow. spania 125x200 cm
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SOFA ORLAnD EMI LUX 3DL + FOTEL ORLAnD EMI ES
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PETER MEGA
Komplet wypoczynkowy Peter Mega łączy w 
sobie nowoczesną formę i komfort. Poczu-
cie wygody zapewniają elastyczne sprężyny 
oparcia i siedziska, miękkie poduchy oparcio-
we oraz praktyczne podłokietniki. Oryginalny 
design mebli podkreśla ciekawa, prążkowana 
struktura tkanin obiciowych zestawiona z kla-
sycznymi, drewnianymi nóżkami. Uniwersalny 
narożnik, duża sofa, komfortowy fotel i prak-
tyczna pufa pozwolą urządzić wnętrze, które 
będzie kojarzyć się z odpoczynkiem.

kolekcja



SOFA PETER MEGA LUX 3DL
szer./wys./gł. 253x92x130 cm; pow. spania 168x195 cm

nAROŻnIK PETER MEGA LUX 3DL.URCBK
szer./wys./gł. 280x87x207 cm; pow. spania 162x220 cm

FOTEL PETER MEGA ES
szer./wys./gł. 131x81x102 cm; 

PUFA PETER MEGA H
szer./wys./gł. 101x44x77 cm; 
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Obustronnie montowany narożnik z pojemnikiem na pościel to nie tylko 
modny, ale również funkcjonalny element wyposażenia wnętrza. Siedzisko 
i oparcie wypełnione sprężynami zapewniającymi elastyczność powierzch-
niową są gwarancją na maksymalną wygodę i sprawdzą się zawsze wtedy, 
kiedy masz ochotę zwinąć się w kłębek i chwilę odpocząć.
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nAROŻnIK PETER MEGA LUX 3DL.URCBK + PUFA PETER MEGA H
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CUPIDO
Uwodzicielska forma mebli Cupido sprawia,  
że wyglądają one na jeszcze bardziej miękkie  
i wygodne – takie, w których z przyjemnością  
się zapadasz. Odrobinę stylu glamour za-
pewniają dekoracyjne pikowania, profilowane 
nóżki oraz zaokrąglone podłokietniki. Szeroki 
wybór tkanin obiciowych pozwala dopaso-
wać meble do stylistyki wnętrza i posiadanych  
już mebli. Daj się uwieść stylowemu pikowaniu 
i poznaj nowy wymiar komfortu.

kolekcja



FOTEL CUPIDO ES
szer./wys./gł. 96x112x86 cm; 

PUFA CUPIDO H 80x80
szer./wys./gł. 82x44x82 cm; 
(dostępna również o wym. 110x55 cm)

SOFA CUPIDO 1,5S
szer./wys./gł. 180x94x103 cm; 

SzEzLOnG CUPIDO RECL / RECP
szer./wys./gł. 216x91x103 cm; 

SOFA CUPIDO 3S
szer./wys./gł. 242x91x104 cm; 
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FOTEL CUPIDO ES + SOFA CUPIDO 3S + PUFA CUPIDO H 80x80

W STyLU GLAMOUR
Spójrz, jak pięknie możesz odpocząć. Rozsiądź się wygodnie, oprzyj plecy i ramiona, wyprostuj nogi i połóż 
je na pufie, otwórz książkę  - odprężenie przyjdzie samo. 
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SzEzLOnG CUPIDO RECL
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SoFY
Nasze sofy stale ewoluują w kierunku wygody. Podłokiet-
niki, poduchy, nóżki - wszystko to ma jeszcze bardziej  
uprzyjemnić wypoczynek. Przedstawiamy szeroki wybór sof. 
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Zgrabna linia i niewielkie wymiary sofy doskonale sprawdzą się w pokoju 
dziennym o mniejszym metrażu. Ten kompaktowy mebel wyposażony 
w funkcję spania pozwoli Ci wygodnie odpocząć i przenocować gości. 
Dodatkowy komfort zapewniają poduszki oparciowe i podłokietnikowe. 
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SOFA jUnO LUX 3DL  szer./wys./gł. 208x90x104 cm; pow. spania 154x208 cm
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SOFy
Nasze sofy doskonale wpiszą się w gu-
sta każdego, nawet najbardziej wymaga-
jącego klienta. Duży wybór tkanin obicio-
wych, szeroka paleta barw, form i kształtów 
daje praktycznie nieograniczone możli-
wości urządzania wnętrz w przeróżnych  
stylach. Swobodnie zaaranżujesz z nimi 
pokój młodzieżowy, gościnny, a na-
wet reprezentacyjny salon. Sprawdź, 
jak wiele masz możliwości i wybierz  
coś dla siebie! 



SOFA ELIPPE LUX 3DL
szer./wys./gł. 205x91x102 cm; pow. spania 156x205cm

SOFA jAn LUX 3DL
szer./wys./gł. 197x87x85 cm; pow. spania 133x197 cm

SOFA CLEMEnTE S LUX 3DL
szer./wys./gł. 202x90x108 cm; pow. spania 158x202 cm

SOFA RInG 3DL
szer./wys./gł. 191x91x76 cm; pow. spania 128x191 cm

SOFA RAnDA LUX 3DL
szer./wys./gł. 204x92x98 cm; pow. spania 151x204 cm

SOFA MATEO LUX 3DL
szer./wys./gł. 250x90x104 cm; pow. spania 152x198 cm

SOFA ROyAL MEGA LUX 3DL
szer./wys./gł. 251x95x123 cm; pow. spania 160x195 cm

SOFA TOGO LUX 3DL
szer./wys./gł. 207x91x101 cm; pow. spania 154x207 cm
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INNy WyMIAR WyPOCZyNKU
Poznaj komfort, jakiego dotąd nie było. Ta zupełnie nowoczesna kanapa to nie tylko mebel, na którym wypo-
czywasz. Wmontowane w nią głośniki oddają wysoką jakość dźwięku, a efektowne oświetlenie LED całkowi-
cie odmienia standardowe myślenie o designie.  W sam raz do Twojego salonu.
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SOFA FInO MEGA 3SRF AUDIO LED szer./wys./gł. 258x85x121 cm
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SOFA jAnG S LUX 3DL  szer./wys./gł. 200x90x100 cm; pow. spania 156x200 cm
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SOFy
Praktyczna sofa z funkcją spania ma w sobie  
bardzo wiele zalet. Rozkładany mebel pozwa-
la zachować w dzień uporządkowany oraz ele-
gancki charakter wnętrza po to, by wieczorem 
przemienić je w komfortową, zaciszną sypialnię. 
Taki uniwersalny mebel to też doskonały sposób  
na oszczędność miejsca i sprawdzona recep-
tura na spokojny wypoczynek. Przekonaj się 
sam! 



SOFA OLIMP LUX 3DL LED
szer./wys./gł. 206x95x97 cm; pow. spania 146x206 cm

SOFA DOn LUX 3DL
szer./wys./gł. 206x90x101 cm; pow. spania 155x200 cm

SOFA IWO LUX 3DL
szer./wys./gł. 198x89x100 cm; pow. spania 153x198 cm

SOFA KARO LUX 3DL
szer./wys./gł. 205x90x91 cm; pow. spania 142x205 cm

SOFA KILT LUX 3DL
szer./wys./gł. 202x89x98 cm; pow. spania 152x202 cm

SOFA KInGA LUX 3DL
szer./wys./gł. 193x90x89 cm; pow. spania 136x193 cm

SOFA nEO LUX 3DL LED
szer./wys./gł. 196x92x86 cm; pow. spania 135x196 cm

SOFA DIOnE LUX 3DL
szer./wys./gł. 252x100x112 cm; pow. spania 151x195 cm
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SOFA BRUnOn LUX 3DL  szer./wys./gł. 207x92x102 cm; pow. spania 155x207 cm
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SOFy
Nasze sofy osadzone na wytrzymałych, chro-
mowanych nóżkach lub drewnianych podsta-
wach nie tylko pięknie wyglądają – są również 
wyjątkowo stabilne. Subtelne detale w postaci 
efektownych przeszyć, dekoracyjnych podu-
szek czy miękkich poduch oparciowych i pod-
łokietników dodają smaku i ostatecznie warun-
kują stylistykę mebli. Oferujemy Ci sofy w wielu 
odsłonach – wybierz swój styl. 



SOFA vAnESSA LUX 3DL
szer./wys./gł. 230x90x92 cm; pow. spania 140x196 cm

SOFA SIMOn LUX 3DL
szer./wys./gł. 196x87x96 cm; pow. spania 146x196 cm

SOFA OLA S LUX 3DL
szer./wys./gł. 193x91x89 cm; pow. spania 136x193 cm

SOFA BRUnO LUX 3DL
szer./wys./gł. 204x91x100 cm; pow. spania 155x200 cm

SOFA BETTy 3DL
szer./wys./gł. 202x89x96 cm; pow. spania 147x202 cm

SOFA ACAnTO II LUX 3DL
szer./wys./gł. 204x105x101 cm; pow. spania 152x204 cm

SOFA DE LUX LUX 3DL
szer./wys./gł. 196x69x92 cm; pow. spania 140x196 cm

SOFA BELLA BIS 3DL
szer./wys./gł. 191x88x79 cm; pow. spania 127x191 cm
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SOFA BASE LUX 3DL szer./wys./gł. 210x90x98 cm; pow. spania 145x193 cm
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SOFy
Tradycyjne i nowoczesne trendy wzornicze. 
Zdecyduj jaki styl wolisz. W naszej ofercie 
znajdziesz jeszcze więcej nowych projektów, 
kolorów i funkcji niż dotychczas, a wszyst-
ko po to, by czerpać inspiracje i cieszyć się  
z nami nowymi możliwościami. 



SOFA TRAPEz 2FBK
szer./wys./gł. 165x90x85 cm; pow. spania 120x190 cm

SOFA WAvE 2FBK
szer./wys./gł. 150x80x90 cm; pow. spania 120x190 cm

SOFA TERA 2FBK
szer./wys./gł. 129x84x104 cm; pow. spania 107x195 cm

SOFA BREnDA 2FBK
szer./wys./gł. 174x89x92 cm; pow. spania 123x200 cm

SOFA LUPO 2 2F
szer./wys./gł. 157x80x72 cm; pow. spania 127x190 cm

SOFA RAG TMIE 2FBK
szer./wys./gł. 158x79x85 cm; pow. spania 120x190 cm

SOFA TIP TOP 2FBK
szer./wys./gł. 144x65x84 cm; pow. spania 116x187 cm

SOFA CUBO 2FBK
szer./wys./gł. 163x84x91 cm; pow. spania 122x192 cm
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SOFA STREET LUX 3DL szer./wys./gł. 197x93x92 cm; pow. spania 146x197 cm
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SOFA vICO MEGA LUX 3DL + FOTEL vICO ES
sofa: szer./wys./gł. 213x97x96 cm; pow. spania 157x195 cm; fotel: szer./wys./gł. 75x88x84 cm
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SOFy
Kompaktowe rozwiązania we wnętrzach za-
wsze się sprawdzają. Ergonomiczne, skru-
pulatnie przemyślane formy mebli gwarantują 
maksimum oszczędności miejsca, dzięki cze-
mu możesz umieścić je nawet w ciasnych po-
mieszczeniach. Sofy dodatkowo wyposażone 
w funkcje spania, nocą pozwolą Ci porządnie 
się wyspać.  



SOFA AMAnDA 2FBK
szer./wys./gł. 157x85x90 cm; pow. spania 120x195 cm

SOFA KWADRAT 2FBK
szer./wys./gł. 150x80x90 cm; pow. spania 120x190 cm

SOFA ADA 2FBKA
szer./wys./gł. 121x84x104 cm; pow. spania 107x194 cm

SOFA ADA MInI 1FBKA
szer./wys./gł. 94x84x104 cm; pow. spania 80x195 cm

SOFA IDA MAXI 3FBKA
szer./wys./gł. 135x84x104 cm; pow. spania 128x195 cm

SOFA HUGO 2FBK
szer./wys./gł. 130x78x90 cm; pow. spania 120x187 cm

SOFA IDA 2FBKA
szer./wys./gł. 115x84x104 cm; pow. spania 107x195 cm

SOFA IDA MInI 1FBKA
szer./wys./gł. 87x84x104 cm; pow. spania 80x195 cm
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Efektowne dwuwarstwowe siedzisko, drewniane nóżki, poduszki oparciowe i podłokietni-
ki, a wszystko to dla Twojej wygody i odpoczynku. Ta sofa uwielbia towarzystwo nowo-
czesnych, prostych mebli i designerskich akcentów. Sprawdź, jak będzie prezentować się  
w Twoim salonie. 
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SOFA PERRy LUX 3DL szer./wys./gł. 203x91x100 cm; pow. spania 154x203 cm

69



70



SOFA GASPAR MEGA LUX 3DL szer./wys./gł. 259x94x123 cm; pow. spania 164x196 cm
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SOFy
Kiedy tworzymy nasze sofy, liczy się pasja  
i świeżość spojrzenia. Wygoda jest ważna, ale 
dbamy również o to, by nasze meble łączyły 
piękno i funkcjonalność. Decydujemy o kształ-
tach, formach i funkcjach mebli – ich kolor wy-
bierzesz sam. 



SOFA PRIMA LUX 3DL
szer./wys./gł. 200x92x99 cm; pow. spania 150x197 cm

SOFA DOORS LUX 3DL
szer./wys./gł. 228x85x92 cm; pow. spania 127x192 cm

SOFA DOORS 2S
szer./wys./gł. 154x85x92 cm

SOFA TIP-TOP 3DL
szer./wys./gł. 218x65x84 cm; pow. spania 120x190 cm

SOFA OMEGA LUX 3DL
szer./wys./gł. 200x89x96 cm; pow. spania 147x197 cm

SOFA vEnUS 3DL
szer./wys./gł. 197x89x97 cm; pow. spania 147x197 cm

SOFA RInGO 2FBK
szer./wys./gł. 147x84x92 cm; pow. spania 122x198 cm

SOFA WORK LUX 3DL
szer./wys./gł. 207x91x96 cm; pow. spania 146x197 cm
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NOWOCZESNOść I ELEGANCjA
Z pozoru prosta forma przyciąga spojrzenia i nawiązuje do stylu modern. Proste, geometryczne formy przeła-
mują miękkie poduchy oparciowe i podłokietnki. Piękno sofy podkreślają ozdobne przeszycia oraz delikatne 
poziome nóżki w kolorze aluminium. Przekonaj się jak dyskretna elegancja sprawdzi się w Twoim mieszkaniu. 
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SOFA MAnHATAn LUX 3DL  szer./wys./gł. 197x92x95 cm; pow. spania 145x197 cm
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SOFA STELLA LUX 3DL szer./wys./gł. 202x92x96 cm; pow. spania 146x202 cm
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WErSaLki
Tradycyjne wersalki nigdy nie wyjdą z mody. Cenimy je za funk-
cje, kompaktowe wymiary i klasyczne kształty. W nowych od-
słonach znajdą swoje miejsce również w Twoim mieszkaniu. 

92 aLExiS

83 aPoLLo DS.

89 BarToSZ

89 BarToSZ Mini

89 Box i

89 Box ii

89 CLiC-CLaC

83 Dora

84 HoP

83 iZa

83 Largo

83 ŁóDka

86 MarS

83 MoDEna

83 Mini

80 nina

83 noVa

89 TaMaS

90 VioLa
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Wersalka z funkcją spania, mechanizmem ułatwiającym rozkładanie oraz pojemnikiem na pościel. 
Wygodę wypoczynku zapewniają elastyczne sprężyny, które dopasowując się do kształtu ciała 
zapewniają najwyższy stopień komfortu na co dzień.  Nietuzinkowy wygląd nadają jej stylowe piko-
wania, ozdobne przeszycia i wyrazisty kolor soczystej czerwieni. 
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WERSALKA nInA 3K szer./wys./gł. 201x93x92 cm; pow. spania 126x201 cm
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WERSALKI
W szaleńczym tempie życia i ciągle zmienia-
jących się aranżacyjnych trendach nie za-
pomnieliśmy o tradycyjnych rozwiązaniach.  
W naszej ofercie oprócz narożników, sof, foteli 
i puf znajdziesz też klasyczne wersalki. Meble 
wzbogacone o dekoracyjne tkaniny, modną 
kolorystykę, dekoracyjne przeszycia i stylowe 
pikowania udowadniają, że można nadać wy-
raźny styl nawet prostej konstrukcji. 



WERSALKA APOLLO DS. 3K
szer./wys./gł. 192x90x92 cm; pow. spania 120x190 cm

WERSALKA LARGO 3K
szer./wys./gł. 226x85x95 cm; pow. spania 115x190 cm

WERSALKA DORA 3K
szer./wys./gł. 190x92x90 cm; pow. spania 122x190 cm

WERSALKA IzA 3K
szer./wys./gł. 191x92x90 cm; pow. spania 121x191 cm

WERSALKA nOvA 3K
szer./wys./gł. 225x91x90 cm; pow. spania 122x190 cm

WERSALKA łóDKA 3K
szer./wys./gł. 200x95x100 cm; pow. spania 126x200 cm

WERSALKA MInI 3K
szer./wys./gł. 192x78x82 cm; pow. spania 95x190 cm

WERSALKA MODEnA 3K (dostępna również Modena 2S)
szer./wys./gł. 221x74x91 cm; pow. spania 110x194 cm
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WERSALKA HOP 3K szer./wys./gł. 192x91x92 cm; pow. spania 121x192 cm

Nowoczesna wersalka z ciekawym dekorem doskonale sprawdzi się  
w pokoju nastolatka. Kolorowe akcenty doskonale przełamują prostą for-
mę i wprowadzają do wnętrza pozytywne pokłady energii. 
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WERSALKA MARS 3K szer./wys./gł. 186x90x89 cm; pow. spania 119x186 cm
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WERSALKI
Nasze wersalki wcale nie przypominają tych 
sprzed kilkunastu lat. Dzięki nowoczesnym 
akcentom i barwnym tkaninom doskonale 
sprawdzą się wszędzie – w nowoczesnym sa-
lonie i pokoju dziecka. Wyposażone w funkcje 
spania, wygodne mechanizmy rozkładania i 
pojemniki na pościel będą uniwersalnym roz-
wiązaniem na co dzień.



WERSALKA BARTOSz MInI 3K
szer./wys./gł. 175x85x90 cm; pow. spania 115x175 cm

WERSALKA TAMAS 3K
szer./wys./gł. 195x93x92 cm; pow. spania 123x195cm

WERSALKA CLIC-CLAC 3K
szer./wys./gł. 205x105x110 cm; pow. spania 130x205 cm

WERSALKA BOX BIS 3K
szer./wys./gł. 223xx84x93 cm; pow. spania 112x190 cm

BOX LUX 3DL (w opcji dostępna z narzutą TD Visco)
szer./wys./gł. 203x92x110 cm; pow. spania 160x200 cm

WERSALKA BARTOSz 3K
szer./wys./gł. 190x90x90 cm; pow. spania 120x190 cm
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NASyCONA KOLOREM
Nowoczesna wersalka w kolorze ciepłej czerwieni ożywi każde wnętrze. Miękka i wygodna samym swoim 
wyglądem zachęca do odpoczynku. Kuszące pikowania, miękkie kształty i poduszki dekoracyjne to elemen-
ty, które bardzo subtelnie akcentują nowoczesny design zmieszany z nutką stylu glamour. 

90



WERSALKA vIOLA 3K szer./wys./gł. 191x91x91 cm; pow. spania 120x90 cm
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WERSALKA ALEXIS 3K szer./wys./gł. 211x93x92 cm; pow. spania 119x190 cm
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narożniki
W odpowiedzi na Twoje potrzeby stworzyliśmy wyjątkowe  
narożniki. Nowoczesne, stylowe a przede wszystkim niezwy-
kle wygodne. Takie, z którymi wypoczywasz. 

114 Fino 

127 gaBro

117 gaSPar

117 gaSPar MEga

  98 gorDon 

123 gULiano

112 iWo

101 JULia

  96 konraD

102 LarY

127 LarY

134 LExx

101 LUkrECJa

133 LUna

136 aLaniS

111 anna

111 BaSE

111 BEnY

101 BETi

118 Big king

117 BranDon

128 BrUCE

133 CLaSSiC

120 CoLLin

127 CUBo

101 DanTE

117 DaVE

123 EnZo

127 LUna BiS

139 MarCo

108 MargarET

139 Marina

101 MaTEo

127 Mika

139 MiLano

133 MoDEna

140 MoVE

123 oLiWia

130 PaDWa

101 PiErro

133 PriMa

127 QUEEn

111 rEx LUx

127 rino

104 roCk LUx

123 roYaL

101 SMiLE

127 SPonTan

111 STrEET

101 SWing

106 SVEn

111 SYLWia

124 Toni
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nAROŻnIK KOnRAD 2F.URCBK szer./wys./gł. 253x87x182 cm; pow. spania 146x209 cm
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PRZEKONAj SIĘ, CO TO WyGODA
Narożnik Gordon doskonale wpisuje się w koncepcję eleganckich, ponadczasowych wnętrz. Neutralna ko-
lorystyka tworzy doskonałe tło dla modnych dodatków. Mebel przyozdobiony prostymi poduszkami nie przy-
tłacza nadmiarem barw i deseni, pozwalając stworzyć przestrzeń, w której można dobrze wypocząć. 
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nAROŻnIK GORDOn LUX 3DL.URC szer./wys./gł. 218x90x143 cm; pow. spania 143x202 cm
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NAROŻNIKI
Wygodny narożnik to idealne rozwiązanie dla 
osób ceniących sobie komfort i wygodę. Dzię-
ki uniwersalnej konstrukcji i dużej powierzchni 
użytkowej są to meble, na których możesz  
relaksować się w najbardziej komfortowej po-
zycji. Szalenie miękkie i wygodne będą też 
centralnym miejscem rodzinnych spotkań. 



nAROŻnIK BETI LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 233x87x140 cm; pow. spania 140x198 cm

nAROŻnIK jULIA LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 245x90x166 cm; pow. spania 145x205 cm

nAROŻnIK MATEO LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 241x86x144 cm; pow. spania 139x201 cm

nAROŻnIK SWInG LUX 3DL.REC / REC.3DL
szer./wys./gł. 275x90x225 cm; pow. spania 140x240 cm

nAROŻnIK SMILE 3DL.URC
szer./wys./gł. 238x86x133 cm; pow. spania 130x200 cm

nAROŻnIK DAnTE 3F.REC AUDIO / REC.3F AUDIO
szer./wys./gł. 301x97x217 cm; pow. spania 134x230 cm

nAROŻnIK LUKRECjA LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 230x91x135 cm; pow. spania 137x200 cm

nAROŻnIK PIERRO 2F.URCBK
szer./wys./gł. 277x85x175 cm; pow. spania 145x233 cm
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ELEGANCKO I WyGODNIE
Zmaterializowaliśmy ideę komfortu i zamknęliśmy ją w miękkich, eleganckich kształtach narożnika Lary. Ten 
stylowy mebel przyciąga uwagę skrupulatnie przemyślaną grą detali. Prostotę stylu w gustowny sposób ak-
centują pikowane poduchy oparciowe oraz poduszki w kontrastującym turkusowym kolorze. 
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nAROŻnIK LARy 2F.URCBK szer./wys./gł. 248x100x163 cm; pow. spania 145x200 cm
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nAROŻnIK ROCK LUX 3DL.URC szer./wys./gł. 262x90x176 cm; pow. spania 153x212 cm
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Proste linie, nowoczesne formy i funkcjonalne rozwiązania to recepta na wnętrze, które idealnie 
sprosta Twoim wymaganiom. Komfortowy narożnik z funkcją spania i pojemnikiem na pościel na 
co dzień pozwoli wygodnie się zrelaksować, a nocą zamieni się w przestronne łoże dla dwojga.  
Z pewnością docenisz też miękkie  poduchy oparciowe, w których wygodnie się zanurzysz. 
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nAROŻnIK SvEn LUX 2F.E.2BK / 2BK.E.2F szer./wys./gł. 255x88x225 cm; pow. spania 140x210 cm
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DELIKATNIE I STyLOWO
Komfortowy narożnik z przedłużeniem w postaci szezlonga to naprawdę wygodne rozwiązanie. Komfortowe 
miejsce do wypoczynku, czytania książki lub oglądania telewizji. Najwyższą jakość wygody zapewniają liczne 
poduchy, w których możesz swobodnie się zanurzyć. 

108



nAROŻnIK MARGARET LUX 3DL.URCBK szer./wys./gł. 263x90x167 cm; pow. spania 144x206 cm
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NAROŻNIKI
Obustronnie montowane narożniki z funkcją 
spania doskonale dopasują się do Ciebie, 
stylu życia oraz wnętrza, które urządzasz. 
Obicie mebli możesz wybrać z pełnej palety  
kolorów, skór naturalnych i wzorów tkanin. 
Komfortowe i oszczędne w formie są tak wy-
godne, że aż usiądziesz z wrażenia. 



nAROŻnIK REX LUX 3DL.URCBK
szer./wys./gł. 249x90x167 cm; pow. spania 145x200 cm

nAROŻnIK SyLWIA LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 238x86x140 cm; pow. spania 135x200 cm

nAROŻnIK BEny 3DL.URC
szer./wys./gł. 254x88x177 cm; pow. spania 137x198 cm

nAROŻnIK BASE LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 254x85x177 cm; pow. spania 134x196 cm

nAROŻnIK AnnA LUX 3DL.URCBK
szer./wys./gł. 214x89x135 cm; pow. spania 140x200 cm

nAROŻnIK STREET LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 222x89x149 cm; pow. spania 133x222 cm
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nAROŻnIK IWO LUX 3DL.URCBK szer./wys./gł. 209x89x137 cm; pow. spania 140x209 cm
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nAROŻnIK FInO 2SRF.RECRF AUDIO LED / RECRF.2SRF AUDIO LED szer./wys./gł. 294x85x241 cm

115



NAROŻNIKI
Prezentujemy narożniki w najmodniejszych  
kolorach ziemi – subtelnych beżach, stonowa-
nych brązach, szarościach i popielach. Neu-
tralne barwy nie zdominują wnętrza, a będą 
jego ciepłym uzupełnieniem. jeśli poszuku-
jesz kontrastów zawsze możesz uzupełnić je 
o barwne dodatki i designerskie poduszki – to 
ty tu decydujesz. 



nAROŻnIK DAvE LUX 3DL.URCBK
szer./wys./gł. 248x93x149 cm; pow. spania 138x226 cm

nAROŻnIK GASPAR MEGA LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 282x86x198 cm; pow. spania 164x221 cm

nAROŻnIK BRAnDOn 2F.URCBK
szer./wys./gł. 281x102x184 cm; pow. spania 138x212 cm

nAROŻnIK GASPAR LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 266x93x167 cm; pow. spania 140x206 cm
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nAROŻnIK BIG KInG II LUX 3DL.REC/REC.3DL szer./wys./gł. 355x90x208 cm; pow. spania 156x200 cm
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W małych wnętrzach oszczędność miejsca jest na miarę złota. Ten  narożnik do-
skonale wykorzystuje dostępną przestrzeń pozwalając ukryć pufy pod powierzch-
nią podłokietnika, który pełni również rolę funkcjonalnej półki. Prosty design mebla 
został subtelnie urozmaicony poduchami oparciowymi z ozdobnymi przeszyciami 
i oryginalnym zestawieniem tkanin. 

120



nAROŻnIK COLLIn 2F.RECBK / RECBK.2F szer./wys./gł. 258x90x159 cm; pow. spania 146x200 cm
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NAROŻNIKI
Meble wykonane z ekoskóry mają w sobie coś  
wyjątkowego - są kwintesencją dobrego sma-
ku, gustu i niekwestionowanym odbiciem  
ponadczasowej elegancji. Kiedyś kojarzyły się 
z wnętrzami urządzonymi w klasycznej stylisty-
ce, dziś ewoluowały w kierunku stylu modern. 
Oferujemy szeroką gamę kolorystyczną tego  
wyjątkowego materiału, byś wybrał ten,  
który najbardziej Ci odpowiada. 



nAROŻnIK ROyAL LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 253x92x199 cm; pow. spania 162x199 cm

nAROŻnIK GULIAnO LUX 3DL.REC / REC.3DL
szer./wys./gł. 261x85x166 cm; pow. spania 150x260 cm

nAROŻnIK EnzO 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 259x87x178 cm; pow. spania 136x206 cm

nAROŻnIK OLIWIA 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 254x72x195 cm; pow. spania 145x200 cm
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nAROŻnIK TOnI LUX 3DL.URC szer./wys./gł. 278x82x173 cm; pow. spania 148x194 cm
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NAROŻNIKI
Narożnik skórzany czy tapicerowany - a może 
jedno i drugie? Proponujemy meble, których 
ciekawa kompozycja tkanin obiciowych roz-
wieje Twoje wątpliwości. Niecodzienne zesta-
wienie miękkiego w dotyku materiału z wyso-
kiej jakości ekoskórą przenosi pojęcie designu 
w całkiem nowy wymiar.



nAROŻnIK GABRO 2F.URCBK
szer./wys./gł. 251x99x193 cm; pow. spania 140x202 cm

nAROŻnIK RInO M3 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 264x89x168 cm; pow. spania 140x220 cm

nAROŻnIK CUBO 2F.URCBK
szer./wys./gł. 244x84x159 cm; pow. spania 140x205 cm

nAROŻnIK SPOnTAn 2F.RECBK / RECBK.2F
szer./wys./gł. 245x87x182 cm; pow. spania 146x209 cm

nAROŻnIK LARy 2F.E.2BK / 2BK.E.2F
szer./wys./gł. 242x100x242 cm; pow. spania 141x199 cm

nAROŻnIK LUnA BIS 3DL.URC
szer./wys./gł. 202x87x122 cm; pow. spania 112x202 cm

nAROŻnIK QUEEn RECBK.E.2F / 2F.E.RECBK
szer./wys./gł. 274x94x234 cm; pow. spania 143x200 cm

nAROŻnIK MIKA LUX 3DL.URC
szer./wys./gł. 256x91x133 cm; pow. spania 138x200 cm
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Dla salonu, który jest jednocześnie pokojem dziennym i sypialnią, znakomitym wyborem będzie 
rozkładany narożnik z pojemnikiem na pościel. Modna musztardowa barwa doskonale ożywi 
całą aranżację, a komfortowe profilowane oparcia i podłokietniki pozwolą wygodnie się oprzeć. 
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nAROŻnIK BRUCE 2F.RECBK / RECBK.2F szer./wys./gł. 266x88x182 cm; pow. spania 133x198 cm
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nAROŻnIK PADWA LUX 2F.E.RECBK / RECBK.E.2F szer./wys./gł. 266x92x237 cm; pow. spania 144x194 cm
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NAROŻNIKI
Obszerny, miękki, dobrze wyprofilowany - oto 
najważniejsze cechy wygodnego wypoczyn-
ku. Dobrze byłoby, gdyby dodatkowo posia-
dał wygodne poduchy, podłokietniki i pojem-
nik na pościel, który ukryje kilka drobiazgów. 
jeśli szukasz takiego narożnika dobrze trafiłaś. 
Zobacz, co mamy Ci do zaoferowania.



nAROŻnIK CLASSIC RECBK.2F / 2F.RECBK
szer./wys./gł. 250x90x175 cm; pow. spania 130x195 cm

nAROŻnIK LUnA 3DL.URC
szer./wys./gł. 202x87x122 cm; pow. spania 112x202 cm

nAROŻnIK PRIMA URC.3DL.URC
szer./wys./gł. 337x92x197 cm; pow. spania 132x303 cm

nAROŻnIK MODEnA 2S.E.2S
szer./wys./gł. 226x74x226 cm
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nAROŻnIK LEXX LUX REC.3DL / 3DL.REC szer./wys./gł. 314x98x206 cm; pow. spania 130x260 cm
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nAROŻnIK ALAnIS RECBK.2F / 2F.RECBK szer./wys./gł. 274x94x192 cm; pow. spania 126x196 cm
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NAROŻNIKI
Odpocznij, by sprostać codziennym wyzwa-
niom zapadając się w miękkie siedziska i znaj-
dując oparcie w stabilnych plecach mebli. 
Stwórz sobie miejsce, które emanuje spoko-
jem i jest spójne z Twoją własną wizją komfor-
tu. Wybieraj pomiędzy stylem modern a kla-
syką, planuj i urządzaj, po prostu mieszkaj tak 
jak lubisz.



nAROŻnIK MILAnO RECBK.E.2F / 2F.E.RECBK + PUFA MILAnO H
narożnik: szer./wys./gł. 270x82x249 cm; pow. spania 120x195 cm; pufa: szer./wys./gł. 60x45x60 cm; 

nAROŻnIK MARInA LUX 3DL.URC + PUFA MARInA H
narożnik: szer./wys./gł. 271x81x177 cm; pow. spania 134x220 cm; pufa: szer./wys./gł. 92x41x79 cm; 

nAROŻnIK MARCO 2F.RECBK / RECBK.2F + FOTEL MARCO ES
narożnik: szer./wys./gł. 229x86x160 cm; pow. spania 119x195 cm; fotel: szer./wys./gł. 97x88x96 cm; 
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DOSTęPny RóWnIEŻ nAROŻnIK W WERSjI 3F.E.1,5HBK / HBK.1,5.E.3F
szer./wys./gł. 324x103x264 cm; pow. spania 145x233 cm; 

Niskie, kubistyczne formy, gustowne profile i poduchy,a to wszystko w nasyconych kolorach 
szlachetnych brązów. Trudno o meble, które byłyby w stanie dorównać temu duetowi pod 
względem designu, ale też oferowanego komfortu. Przestronny narożnik i obszerna pufa będą 
kusić, by spędzić w salonie cały dzień.
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nAROŻnIK MOvE 3F.RECBK / RECBK.3F + PUFA MOvE H 
narożnik: szer./wys./gł. 328x103x200 cm; pow. spania 145x240 cm; pufa: szer./wys./gł. 120x42x61 cm
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147 1 For YoU

148 aLExiS

147 aLVEo

150 BoSTon

154 CHaTEaUx

147 CLaSSiC

153 CUBo

147 Diana

147 Don

144 gaLaxY 

153 grEgor

147 iWo

153 oCToBEr

ZESTaWY
Poznaj rozwiązania na kompleksową aranżację salonu. Nasze 
propozycje to kwintesencja stylu, funkcjonalności i wygody, by 
codzienność stała się jeszcze przyjemniejsza.
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SKRÓT

NA MIĘKKICh PODUChACh
Zaokrąglone siedziska i oparcia przyciągają uwagę niecodziennym designem i gwarantują udany wypoczy-
nek. Prążkowana tkanina w towarzystwie wysokiej jakości ekoskóry ciekawie aranżuje przestrzeń, a delikatne, 
chromowane nóżki subtelnie odrywają meble od ziemi. 
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SOFA GALAXy 4S + FOTEL GALAXy ES
wersalka: szer./wys./gł. 242x84x130 cm; fotel: szer./wys./gł. 125x89x110 cm
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ZESTAWy
Pojedyncza sofa czy kompletny zestaw  
wypoczynkowy? Zanim wybierzesz pomyśl 
o funkcji. jeśli potrzebujesz komfortowej 
przestrzeni dla siebie i swoich gości wy-
bierz zestawy, które kompleksowo urządzą 
Twoje wnętrze tworząc doskonałe miejsce  
do długich rozmów przy kawie.



SOFA DOn LUX 3DL + 2 FOTELE 1 FOR yOU ES / DREWnO
sofa: szer./wys./gł. 206x90x101 cm; pow. spania 155x200 cm; fotel: szer./wys./gł. 74x75x80 cm

SOFA IWO LUX 3DL + 2 FOTELE ALvEO ES
sofa: szer./wys./gł. 198x89x100 cm; pow. spania 153x198 cm; fotel: szer./wys./gł. 71x72x86 cm

SOFA CLASSIC 2FBK + 2 FOTELE CLASSIC ES
sofa: szer./wys./gł. 173x89x95 cm; pow. spania 117x190 cm; fotel: szer./wys./gł. 101x89x95 cm
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WERSALKA ALEXIS 3K + FOTEL ALEXIS ES
wersalka: szer./wys./gł. 211x93x92 cm; pow. spania 119x190 cm; fotel: szer./wys./gł.76x91x85 cm

Proste klasyczne linie sofy i fotela nie narzucają się i nie przytłaczają. Wprost przeciw-
nie, tworzą miejsce do wypoczynku. Prostotę stylu przełamują jedynie delikatnie profi-
lowane, drewniane nóżki. 
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SOFA BOSTOn 3FBK + FOTEL BOSTOn ES
wersalka: szer./wys./gł. 185x82x88 cm; pow. spania 142x185 cm; fotel: szer./wys./gł. 100x80x90 cm
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ZESTAWy
Prawdziwa mieszanka stylów, byś znalazł ten,  
o którym naprawdę marzysz. Masyw-
ne skórzane meble nawiązują do klasyki,  
a funkcjonalne narożniki z pufami to odbicie 
stylu modern. Pomyśl, które z nich ustawiłabyś 
w swoim wnętrzu? 



WERSALKA GREGOR S 3K + 2 FOTELE GREGOR ES
sofa: szer./wys./gł. 196x94x95 cm; pow. spania 127x196 cm; fotel: szer./wys./gł. 70x106x80 cm

SOFA OCTOBER S LUX 3DL + PUFA OCTOBER H
sofa: szer./wys./gł. 243x93x98 cm; pow. spania 148x197 cm; pufa: szer./wys./gł. 68x43x68 cm

SOFA CUBO 3FBK + 2 FOTELE CUBO ES
sofa: szer./wys./gł. 188x84x91 cm; pow. spania 145x192 cm; fotel: szer./wys./gł. 97x84x91 cm

SOFA DIAnA LUX 3DL + 2 FOTELE DIAnA ES
sofa: szer./wys./gł. 232x83x105 cm; pow. spania 143x196 cm; fotel: szer./wys./gł. 90x84x88 cm
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Lorem ipsum
jeśli lubisz prostotę i chcesz, by Twoje mieszkanie zaskakiwało najnowszymi trendami, to mamy coś dla 
Ciebie. jeśli lubisz prostotę i chcesz, by Twoje mieszkanie zaskakiwało najnowszymi trendami, to mamy coś 
dla Ciebie. 
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SOFA CHATEAUX S LUX 3DL + FOTEL CHATEAUX S ES
sofa: szer./wys./gł. 228x92x103 cm; pow. spania 139x200 cm; fotel: szer./wys./gł. 97x94x105 cm

155





159 aUTko

159 FiLiP

159 grZEŚ

159 kokarDa

159 MaCro 80x200

159 Max

159 MiCro 80x180

159 MiDi 90x200

159 MUSZELka 

159 PiCCoLo

MŁoDZiEżoWE
Poznaj nasze inspiracje na urządzenie pokoju dziecka i na-
stolatka. Ciekawe zestawienia kolorów i dekorów, oryginalne 
formy i wygoda, która pozwoli na głęboki i spokojny sen.
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MŁODZIEŻOWE
Pokój małego lokatora powinien być urządzony  
na szóstkę! To miejsce, w którym nie powinno 
zabraknąć żywiołowych, pobudzających wy-
obraźnię barw i łóżka, które co wieczór ułoży 
malucha do kolorowych snów. Zobacz, co 
stworzyliśmy z myślą o najmłodszych. 



TAPCzAn KOKARDA  LBKL / LBKP
szer./wys./gł. 146x62x79 cm; 
pow. spania 71x180 cm

TAPCzAn MAX LBK
szer./wys./gł. 199x43x90 cm; 
pow. spania 90x199 cm

TAPCzAn GRzEś LBK
szer./wys./gł. 190x63x85 cm; 
pow. spania 85x190 cm

TAPCzAn FILIP LBKL / LBKP
szer./wys./gł. 81x66x91 cm; 
pow. spania 78x180 cm

TAPCzAn MIDI 90x200
LBKL 2/3 BOK / LBKP 2/3 BOK
szer./wys./gł. 96x66x203 cm; 
pow. spania 90x200 cm

TAPCzAn MICRO 80x180 
LBKL 2/3 BOK / LBKP 2/3 BOK
szer./wys./gł. 88x66x183 cm; 
pow. spania 80x180 cm

TAPCzAn MACRO 80x200 LBK 
szer./wys./gł. 86x66x207 cm; 
pow. spania 80x200 cm

TAPCzAn AUTKO LBKL / LBKP
szer./wys./gł. 146x62x79 cm; 
pow. spania 180x71 cm

TAPCzAn MIDI 90x200 LBK
szer./wys./gł. 94x66x203 cm; 
pow. spania 90x200 cm 

TAPCzAn PICCOLO LBKL / LBKP
szer./wys./gł. 82x67x94 cm; 
pow. spania 78x180 cm

TAPCzAn MICRO 80x180 LBK 
szer./wys./gł. 86x66x183 cm; 
pow. spania 80x180 cm

TAPCzAn MUSzELKA  LBKL / LBKP
szer./wys./gł. 146x62x79 cm; 
pow. spania 71x180 cm
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163 1 For YoU

163 BarToSZ

163 DoorS

163 kiWi

163 Largo

163 LUPo 2

163 MakS 

163 MoDEna

163 norDi

163 TiP ToP

FoTELE
Fotele to nasz sposób na indywidualny komfort. Wypróbuj go, 
a już nigdy nie będziesz chciał z niego zrezygnować.  

161



FOTELE
Nie lubisz dzielić się miejscem na kanapie?  
Spraw sobie fotel, który zapewni Ci odrobinę  
prywatności nawet wśród wielu gości. W na-
szej ofercie znajdziesz modele idealne do 
wnętrz zaaranżowanych w stylu modern, clas-
sic czy też glamour. Każdy jest inny, każdy jest 
wyjątkowy – taki jak Ty. 



FOTEL KIWI OKRąGły ES
szer./wys./gł. 65x96x74 cm

FOTEL nORDI ES
szer./wys./gł. 70x106x80 cm

FOTEL 1 FOR yOU ES / CHROM 
szer./wys./gł. 74x75x80 cm

FOTEL BARTOSz ES
szer./wys./gł. 77x85x85 cm

FOTEL KIWI PROSTy ES
szer./wys./gł. 65x100x72 cm

FOTEL TIP TOP ES
szer./wys./gł. 76x65x75 cm

FOTEL KIWI IRyS ES
szer./wys./gł. 65x99x76 cm

FOTEL MAKS ES 
szer./wys./gł. 70x77x60 cm

FOTEL MODEnA ES
szer./wys./gł. 84x74x91 cm

FOTEL LARGO ES
szer./wys./gł. 97x85x88 cm

FOTEL DOORS ES
szer./wys./gł. 91x85x92 cm

FOTEL LUPO 2 ESF
szer./wys./gł. 93x80x72 cm
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167 DanTE

167 DoorS

167 HBk

167 kUBik

167 MaTEo

167 Mini

167 okrągŁa

167 PaDWa

167 ProSTokąTna

PUFY
Nasze pufy będą piękną dekoracją wnętrza i posłużą jako do-
datkowe siedzenie dla gości. Wiele z nich posiada schowki, 
które pozwolą utrzymać wszystko w zasięgu ręki. 
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PUFy
Pufy znowu powracają na salony. Minima-
listyczne i nowoczesne zdobywają serca 
swoim designem i przekonują kompaktowy-
mi wymiarami. Dostępne w wielu kształtach, 
wzorach i kolorach nie muszą być kupowane 
w komplecie – z łatwością dopasujesz je do 
posiadanych już mebli i zwiększysz funkcjo-
nalność wnętrza. Zobacz, jakie to proste! 



PUFA DAnTE HBK
szer./wys./gł. 119x44x68 cm

PUFA OKRąGłA HBK
szer./wys./gł. 41x38x41 cm

PUFA MInI HBK
szer./wys./gł. 41x45x41 cm

PUFA DOORS H 90X60
szer./wys./gł. 90x37x60 cm

PUFA HBK
szer./wys./gł. 54x43x54 cm

PUFA DOORS H 58X58
szer./wys./gł. 58x37x58 cm

PUFA KUBIK H
szer./wys./gł. 44x41x44 cm

PUFA PADWA H
szer./wys./gł. 129x44x71 cm

PUFA PROSTOKąTnA HBK
szer./wys./gł. 41x38x32 cm

PUFA DOORS H 160X55
szer./wys./gł. 160x37x55 cm

PUFA DOORS H 80X80
szer./wys./gł. 80x37x80 cm

PUFA MATEO H
szer./wys./gł. 86x42x63 cm
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NAROŻNIKI szczegółowe dane

pasy
tapicerskie

skóra
naturalna

skóra
ekologiczna

wkład
z pianki

automat do
rozkładania

narożnik

AnnA
LUx 3DL.UrCBk
str. 111

narożnik

ALAnIS
rECBk.2F / 2F.rECBk
str. 136-137

narożnik

AnTOnIO
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 23, 24-25

narożnik

BASE
LUx 3DL.UrC
str. 111

narożnik

BEny
3DL.UrC
str. 94, 111

narożnik

BETI
LUx 3DL.UrC
str. 101

narożnik

BIG KInG II
LUx 3DL.rEC / rEC.3DL
str. 118-119

narożnik

BRAnDOn
2F.UrCBk
str. 117

narożnik

BRUCE
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 128-129

narożnik

CLASSIC
rECBk.2F / 2F.rECBk
str. 133

narożnik

COLLIn
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 120-121

narożnik

CUBO
2F.UrCBk
str. 127

szer./wys./gł.
214x89x135 cm

pow. spania
140x200 cm

szer./wys./gł.
274x94x192 cm

pow. spania
126x196 cm

szer./wys./gł.
226x86x173 cm

pow. spania
140x194 cm

szer./wys./gł.
254x85x177 cm

pow. spania
134x196 cm

szer./wys./gł.
254x88x177 cm

pow. spania
137x198 cm

szer./wys./gł.
233x87x140 cm

pow. spania
140x198 cm

szer./wys./gł.
355x90x208 cm

pow. spania
156x200 cm

szer./wys./gł.
281x102x184 cm

pow. spania
138x212 cm

szer./wys./gł.
266x88x182 cm

pow. spania
133x198 cm

szer./wys./gł.
250x90x175 cm

pow. spania
130x195 cm

szer./wys./gł.
258x90x159 cm

pow. spania
146x200 cm

szer./wys./gł.
244x84x159 cm

pow. spania
140x205 cm

U
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U

sprężyny 
faliste

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

narożnik

DAnTE
3F.rEC aUDio /
rEC.3F aUDio
str. 101

szezlong

CUPIDO
rECL / rECP
str. 39, 41

narożnik

DAvE
LUx 3DL.UrCBk
str. 117

narożnik

EnzO
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 123

narożnik

EnzO II
LUx rEC.3DL / 3DL.rEC 
str. 7

narożnik

FInO
2SrF.rECrF aUDio LED/
rECrF.2SrF aUDio LED 
str. 114-115

szer./wys./gł.
301x97x217 cm

pow. spania
134x230 cm

szer./wys./gł.
216x91x103 cm

szer./wys./gł.
248x93x149 cm

pow. spania
138x226 cm

szer./wys./gł.
259x87x178 cm

pow. spania
136x206 cm

szer./wys./gł.
281x83x228 cm

szer./wys./gł.
294x85x241 cm

narożnik

GASPAR
LUx 3DL.UrC
str. 117

narożnik

GABRO
2F.UrCBk
str. 127

szer./wys./gł.
251x99x193 cm

pow. spania
140x202 cm

szer./wys./gł.
266x93x167 cm

pow. spania
140x206 cm

listwy
sprężynujące

narożnik

GASPAR MEGA
LUx 3DL.UrC
str. 117

narożnik

GORDOn
LUx 3DL.UrC
str. 27, 98-99

narożnik

GULIAnO
LUx 3DL.rEC / rEC.3DL
str. 123

szer./wys./gł.
282x86x198 cm

pow. spania
164x221 cm

szer./wys./gł.
218x90x143 cm

pow. spania
143x202 cm

szer./wys./gł.
261x85x166 cm

pow. spania
150x260 cm

narożnik mały

InDIAnA
LUx 2DL.rEC+H+HBL /
rEC.2DL+H+HBL
str. 11

szer./wys./gł.
265x68x178 cm

pow. spania
120x205 cm
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U

pasy
tapicerskie

skóra
naturalna

skóra
ekologiczna

wkład
z pianki

automat do
rozkładania

narożnik

IWO
LUx 3DL.UrCBk
str. 112-113

narożnik

jULIA
LUx 3DL.UrC
str. 101

narożnik

KOnRAD
2F.UrCBk
str. 96-97

narożnik

LAREDO
2F.E.2Bk / 2Bk.E.2F
str. 15

narożnik

LUKRECjA
LUx 3DL.UrC
str. 101

narożnik

LEXX
LUx 3DL.rEC / rEC.3DL 
str. 134-135

narożnik

LARy
2F.UrCBk
str. 102-103

narożnik

LUnA
3DL.UrC
str. 133

narożnik

LUnA BIS
3DL.UrC
str. 127

narożnik

MARCO
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 139

szer./wys./gł.
209x89x137 cm

pow. spania
140x209 cm

szer./wys./gł.
245x90x166 cm

pow. spania
145x205 cm

szer./wys./gł.
253x87x182 cm

pow. spania
146x209 cm

szer./wys./gł.
248x100x163 cm

pow. spania
145x200 cm

szer./wys./gł.
314x98x206 cm

pow. spania
130x260 cm

szer./wys./gł.
241x90x241 cm

pow. spania
130x190 cm

szer./wys./gł.
230x91x135 cm

pow. spania
137x200 cm

szer./wys./gł.
229x86x160 cm

pow. spania
119x195 cm

szer./wys./gł.
202x87x122 cm

pow. spania
112x202 cm

szer./wys./gł.
202x87x122 cm

pow. spania
112x202 cm

narożnik

LARy
2F.E.2Bk / 2Bk.E.2F
str. 127

szer./wys./gł.
242x100x242 cm

pow. spania
141x199 cm

narożnik duży

InDIAnA
LUx 3DL.rEC+2xHBL /
rEC.3DL+2xHBL
str. 11

szer./wys./gł.
322x68x208 cm

pow. spania
120x263 cm
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U

sprężyny 
faliste

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

narożnik

MATEO
LUx 3DL.UrC
str. 101

narożnik

MARInA
LUx 3DL.UrC
str. 139

narożnik

MARGARET
LUx 3DL.UrCBk
str. 108-109

narożnik

MILAnO
rECBk.E.2F / 2F.E.rECBk
str. 139

narożnik

MIKA
LUx 3DL.UrC
str. 127

szer./wys./gł.
263x90x167 cm

pow. spania
144x206 cm

szer./wys./gł.
271x81x177 cm

pow. spania
134x220 cm

szer./wys./gł.
256x91x133 cm

pow. spania
138x200 cm

szer./wys./gł.
270x82x249 cm

pow. spania
120x195 cm

szer./wys./gł.
226x74x226 cm

szer./wys./gł.
241x86x144 cm

pow. spania
139x201 cm

narożnik

MOnACO
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 19, 20-21

narożnik

MODEnA
2S.E.2S
str. 133

narożnik

MOvE
3F.rECBk / rECBk.3F
str. 140-141

szer./wys./gł.
328x103x200 cm

pow. spania
145x240 cm

szer./wys./gł.
238x84x167 cm

pow. spania
130x200 cm

listwy
sprężynujące

narożnik

OLIWIA
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 123

szer./wys./gł.
254x72x195 cm

pow. spania
145x200 cm

narożnik

ORLAnD EMI
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 31

narożnik

PADWA
LUx 2F.E.rECBk /
rECBk.E.2F
str. 130-131

szer./wys./gł.
249x86x175 cm

pow. spania
125x200 cm

szer./wys./gł.
266x92x237 cm

pow. spania
144x194 cm

narożnik

PETER MEGA
LUx 3DL.UrCBk
str. 35, 36-37

szer./wys./gł.
280x87x207 cm

pow. spania
162x220 cm
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U

pasy
tapicerskie

skóra
naturalna

skóra
ekologiczna

wkład
z pianki

automat do
rozkładania

narożnik

REX 
LUx 3DL.UrCBk
str. 111

narożnik

RInO M3
2F.rECBk / rECBk.2F
str. 127

narożnik

ROCK
LUx 3DL.UrC
str. 104-105

narożnik

ROyAL
LUx 3DL.UrC
str. 123

narożnik

QUEEn
rECBk.E.2F / 2F.E.rECBk
str. 127

narożnik

SMILE
3DL.UrC
str. 101

narożnik

SWInG
LUx 3DL.rEC / rEC.3DL
str. 101

narożnik

SPOnTAn
rECBk.2F / 2F.rECBk 
str. 127

narożnik

STREET
LUx 3DL.UrC
str. 111

narożnik

SvEn
LUx 2F.E.2Bk / 2Bk.E.2F
str. 106-107

szer./wys./gł.
274x94x234 cm

pow. spania
143x200 cm

szer./wys./gł.
264x89x168 cm

pow. spania
140x220 cm

szer./wys./gł.
262x90x176 cm

pow. spania
153x212 cm

szer./wys./gł.
253x92x199 cm

pow. spania
162x199 cm

szer./wys./gł.
238x86x133 cm

pow. spania
130x200 cm

szer./wys./gł.
245x87x182 cm

pow. spania
146x209 cm

szer./wys./gł.
222x89x149 cm

pow. spania
133x222 cm

szer./wys./gł.
275x90x225 cm

pow. spania
140x240 cm

szer./wys./gł.
255x88x225 cm

pow. spania
140x210 cm

szer./wys./gł.
249x90x167 cm

pow. spania
145x200 cm

narożnik

PRIMA
UrC.3DL.UrC
str. 133

szer./wys./gł.
337x92x197 cm

pow. spania
132x303 cm

narożnik

PIERRO 
2F.UrCBk 
str. 101

szer./wys./gł.
277x85x175 cm

pow. spania
145x233 cm
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SOFy 2-OSOBOWE

U

sprężyny 
faliste

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

narożnik

TOnI
LUx 3DL.UrC
str. 124-125

narożnik

SyLWIA
LUx 3DL.UrC
str. 111

szer./wys./gł.
238x86x140 cm

pow. spania
135x200 cm

szer./wys./gł.
278x82x173 cm

pow. spania
148x194 cm

szczegółowe dane

sofa

ADA
2FBka
str. 67

sofa

ADA MInI
1FBka 
str. 67

szer./wys./gł.
157x85x90 cm

pow. spania
120x195 cm

szer./wys./gł.
121x84x104 cm

pow. spania
107x195 cm

szer./wys./gł.
94x84x104 cm

pow. spania
80x195 cm

listwy
sprężynujące

sofa

AMAnDA
2FBk
str. 67

sofa

BREnDA
2FBk
str. 61

szer./wys./gł.
174x89x92 cm

pow. spania
123x200 cm

sofa

CLASSIC
2FBk
str. 147

szer./wys./gł.
173x89x95 cm

pow. spania
117x190 cm

sofa

CUPIDO
1,5S
str. 39

sofa

CUBO
2FBk
str. 61

szer./wys./gł.
163x84x91 cm

pow. spania
122x192 cm

szer./wys./gł.
180x94x103 cm

sofa

BUnIO
2FBk
str. 156

szer./wys./gł.
156x85x90 cm

pow. spania
120x195 cm

sofa

DOORS
2S
str. 73

szer./wys./gł.
154x85x92 cm
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U

pasy
tapicerskie

skóra
naturalna

skóra
ekologiczna

wkład
z pianki

automat do
rozkładania

sofa

IDA MInI
1FBka
str. 67

sofa

IDA
2FBka
str. 67

sofa

HUGO
2FBk
str. 67

szer./wys./gł.
130x78x90 cm

pow. spania
120x187 cm

szer./wys./gł.
115x84x104 cm

pow. spania
107x195 cm

szer./wys./gł.
87x84x104 cm

pow. spania
80x195 cm

sofa

LAREDO
2FBk
str. 15

sofa

KWADRAT
2FBk
str. 67

szer./wys./gł.
150x80x90 cm

pow. spania
120x190 cm

szer./wys./gł.
158x93x100 cm

pow. spania
120x218 cm

szer./wys./gł.
157x80x72 cm

pow. spania
127x190 cm

sofa

LUPO 2
2F
str. 61

sofa

RAG TIME
2FBk
str. 61

szer./wys./gł.
158x79x85 cm

pow. spania
120x190 cm

sofa

RInGO
2FBk
str. 73

szer./wys./gł.
147x84x92 cm

pow. spania
122x198 cm

sofa

TERA
2FBk 
str. 61

szer./wys./gł.
129x84x104 cm

pow. spania
107x195 cm

sofa

EnzO
2S
str. 7

sofa

EnzO
2F
str. 8

szer./wys./gł.
168x83x98 cm

szer./wys./gł.
187x87x98 cm

pow. spania
122x200 cm

sofa

IDA MAXI
3FBka
str. 67

szer./wys./gł.
135x84x104 cm

pow. spania
128x195 cm
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lewy/prawy
listwy
sprężynujące

sofa

TIP TOP
2FBk
str. 61

szer./wys./gł.
144x65x84 cm

pow. spania
116x187 cm

sofa

ACAnTO II
LUx 3DL
str. 57

szer./wys./gł.
204x105x101 cm

pow. spania
152x204 cm

sofa

AnTOnIO
3DL
str. 23

sofa

BASE
LUx 3DL
str. 58-59

sofa

BELLA BIS
3DL
str. 57

sofa

BETTy
3DL
str. 57

sofa

BOSTOn
3FBk
str. 150-151

szer./wys./gł.
202x86x93 cm

pow. spania
150x200 cm

szer./wys./gł.
210x90x98 cm

pow. spania
145x193 cm

szer./wys./gł.
191x88x79 cm

pow. spania
127x191 cm

szer./wys./gł.
202x89x96 cm

pow. spania
147x202 cm

szer./wys./gł.
185x82x88 cm

pow. spania
142x185 cm

sofa

BRUnO
LUx 3DL
str. 57

sofa

BRUnOn
LUx 3DL
str. 54-55

szer./wys./gł.
204x91x100 cm

pow. spania
155x200 cm

szer./wys./gł.
207x92x102 cm

pow. spania
155x207 cm

U

szer./wys./gł.
165x90x85 cm

pow. spania
120x190 cm

sofa

TRAPEz
2FBk
str. 61

sofa

WAvE
2FBk
str. 61

szer./wys./gł.
150x80x90 cm

pow. spania
120x190 cm

SOFy 3-OSOBOWE
szczegółowe dane
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wkład
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automat do
rozkładania

sofa

CUPIDO
3S
str. 39, 40-41

kanapa

DE LUX
LUx 3DL
str. 57

sofa

DIOnE
LUx 3DL
str. 53

sofa

DIAnA
LUx 3DL
str. 142, 153

szer./wys./gł.
252x100x112 cm

pow. spania
151x195 cm

szer./wys./gł.
196x69x92 cm

pow. spania
140x196 cm

szer./wys./gł.
232x83x105 cm

pow. spania
143x196 cm

szer./wys./gł.
242x91x104 cm

sofa

DOORS
LUx 3DL
str. 73

szer./wys./gł.
228x85x92 cm

pow. spania
127x192 cm

szer./wys./gł.
206x90x101 cm

pow. spania
155x200 cm

sofa

DOn
LUx 3DL
str. 53, 147

sofa

ELIPPE
LUx 3DL
str. 47

szer./wys./gł.
205x91x102 cm

pow. spania
156x205 cm

sofa

EnzO
LUx 3DL
str. 7

szer./wys./gł.
235x83x107 cm

pow. spania
150x190 cm

sofa

FInO MEGA
3SrF aUDio LED
str. 48-49

szer./wys./gł.
258x85x121 cm

sofa

CLEMEnTE S
LUx 3DL
str. 47

szer./wys./gł.
202x90x108 cm

pow. spania
158x202 cm

sofa

CUBO
3FBk
str. 153

szer./wys./gł.
188x84x91 cm

pow. spania
145x192 cm

sofa

CHATEAUX S
LUx 3DL
str. 154-155

szer./wys./gł.
228x92x103 cm

pow. spania
139x200 cm
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sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

sofa

GORDOn
LUx 3DL
str. 27, 28-29

sofa

InDIAnA
LUx 3DL
str. 11, 12-13

sofa

IWO
LUx 3DL
str. 53, 147

sofa

jAnG S
LUx 3DL
str. 42, 50-51

sofa

jAn
LUx 3DL
str. 47

sofa

jUnO
LUx 3DL
str. 44-45

sofa

KARO
LUx 3DL
str. 53

sofa

KILT
LUx 3DL
str. 53

szer./wys./gł.
190x71x90 cm

pow. spania
134x190 cm

szer./wys./gł.
210x90x98 cm

pow. spania
146x195 cm

szer./wys./gł.
198x89x100 cm

pow. spania
153x198 cm

szer./wys./gł.
197x87x85 cm

pow. spania
133x197 cm

szer./wys./gł.
200x90x100 cm

pow. spania
156x200 cm

szer./wys./gł.
208x90x104 cm

pow. spania
154x208 cm

szer./wys./gł.
205x90x91 cm

pow. spania
142x205 cm

szer./wys./gł.
202x89x98 cm

pow. spania
152x202 cm

listwy
sprężynujące

sofa

GASPAR MEGA
LUx 3DL
str. 70-71

sofa

GALAXy
4S
str. 145

szer./wys./gł.
242x84x130 cm

szer./wys./gł.
259x94x123 cm

pow. spania
164x196 cm

sofa

KInGA
LUx 3DL
str. 53

szer./wys./gł.
193x90x89 cm

pow. spania
136x193 cm

sofa

MAnHATAn
LUx 3DL
str. 74-75

szer./wys./gł.
197x92x95 cm

pow. spania
145x197 cm
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wkład
z pianki

automat do
rozkładania

sofa

ORLAnD EMI
3FBk
str. 31

sofa

ORLAnD EMI
LUx 3DL
str. 31, 32-33

sofa

OLIMP
LUx 3DL LED
str. 53

sofa

OMEGA
LUx 3DL
str. 73

sofa

PERRy
LUx 3DL
str. 68-69

sofa

OCTOBER S
LUx 3DL
str. 153

sofa

OLA S
LUx 3DL
str. 57

szer./wys./gł.
243x93x98 cm

pow. spania
148x197 cm

szer./wys./gł.
193x91x89 cm

pow. spania
136x193 cm

szer./wys./gł.
206x95x97 cm

pow. spania
146x206 cm

szer./wys./gł.
200x89x96 cm

pow. spania
147x197 cm

szer./wys./gł.
173x86x95 cm

pow. spania
140x192 cm

szer./wys./gł.
232x98x83 cm

pow. spania
148x196 cm

szer./wys./gł.
203x91x100 cm

pow. spania
154x203 cm

sofa

MATEO
LUx 3DL
str. 47

szer./wys./gł.
250x90x104 cm

pow. spania
152x198 cm

sofa

nEO
LUx 3DL LED
str. 53

szer./wys./gł.
196x92x86 cm

pow. spania
135x196 cm

sofa

PETER MEGA
LUx 3DL
str. 1, 2-3, 35

sofa

PRIMA
LUx 3DL
str. 73

szer./wys./gł.
253x92x130 cm

pow. spania
168x195 cm

szer./wys./gł.
200x92x99 cm

pow. spania
150x197 cm

sofa

MOnACO II
LUx 3DL
str. 19

szer./wys./gł.
235x89x105 cm

pow. spania
137x195 cm
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faliste
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sprężynujące

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

sofa

ROyAL MEGA
LUx 3DL
str. 47

sofa

SIMOn
LUx 3DL
str. 57

sofa

STELLA
LUx 3DL
str. 76-77

sofa

STREET LUX
LUx 3DL
str. 62-63

szer./wys./gł.
251x95x123 cm

pow. spania
160x195 cm

szer./wys./gł.
196x87x96 cm

pow. spania
146x196 cm

szer./wys./gł.
202x92x96 cm

pow. spania
146x202 cm

szer./wys./gł.
197x93x92 cm

pow. spania
146x197 cm

szer./wys./gł.
218x65x84 cm

pow. spania
120x190 cm

sofa

vAnESSA
LUx 3DL
str. 57

sofa

TIP TOP
3DL
str. 73

sofa

TOGO
LUx 3DL
str. 47

szer./wys./gł.
207x91x101 cm

pow. spania
154x207 cm

szer./wys./gł.
230x90x92 cm

pow. spania
140x196 cm

szer./wys./gł.
197x89x97 cm

pow. spania
147x197 cm

sofa

vEnUS
3DL
str. 73

sofa

RAnDA
LUx 3DL
str. 47

sofa

RInG
3DL
str. 47

szer./wys./gł.
204x92x98 cm

pow. spania
151x204 cm

szer./wys./gł.
191x91x76 cm

pow. spania
128x191 cm

sofa

vICO MEGA
LUx 3DL
str. 64-65

szer./wys./gł.
213x97x96 cm

pow. spania
157x195 cm

sofa

WORK
LUx 3DL
str. 73

szer./wys./gł.
207x91x96 cm

pow. spania
146x197 cm
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wkład
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automat do
rozkładania

wersalka

APOLLO DS.
3k
str. 83

wersalka

ALEXIS
3k
str. 92-93, 148-149

wersalka

BARTOSz MInI
3k
str. 89

wersalka

CLIC-CLAC
3k
str. 89

wersalka

BARTOSz
3k
str. 89

wersalka

DORA
3k
str. 83

wersalka

HOP
3k
str. 84-85

wersalka

BOX BIS
3k
str. 89

wersalka

BOX
LUx 3DL
str. 89

szer./wys./gł.
192x91x92 cm

pow. spania
121x192 cm

szer./wys./gł.
190x92x90 cm

pow. spania
122x190 cm

szer./wys./gł.
211x93x92 cm

pow. spania
119x190 cm

szer./wys./gł.
192x90x92 cm

pow. spania
120x190 cm

szer./wys./gł.
190x90x90 cm

pow. spania
120x190 cm

szer./wys./gł.
175x85x90 cm

pow. spania
115x175 cm

szer./wys./gł.
203x92x110 cm

pow. spania
160x200 cm

szer./wys./gł.
223x84x93 cm

pow. spania
112x190 cm

szer./wys./gł.
205x105x110 cm

pow. spania
130x205 cm

wersalka

LAREDO II
3k
str. 4, 15, 16-17

szer./wys./gł.
228x89x101 cm

pow. spania
118x190 cm

wersalka

IzA
3k
str. 83

szer./wys./gł.
191x92x90 cm

pow. spania
121x191 cm

WERSALKI szczegółowe dane

sofa

GREGOR S
3k
str. 153

szer./wys./gł.
196x94x95 cm

pow. spania
127x196 cm
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narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

wersalka

MARS
3k
str. 78, 86-87

wersalka

łóDKA
3k
str. 83

wersalka

MODEnA
3k
str. 83

szer./wys./gł.
200x95x100 cm

pow. spania
126x200 cm

szer./wys./gł.
186x90x89 cm

pow. spania
119x186 cm

szer./wys./gł.
221x74x91 cm

pow. spania
110x194 cm

szer./wys./gł.
192x78x82 cm

pow. spania
95x190 cm

szer./wys./gł.
201x93x92 cm

pow. spania
126x201 cm

szer./wys./gł.
225x91x90 cm

pow. spania
122x190 cm

szer./wys./gł.
195x93x92 cm

pow. spania
123x195 cm

szer./wys./gł.
191x91x91 cm

pow. spania
120x190 cm

wersalka

TAMAS
3k
str. 89

wersalka

MInI
3k
str. 83

wersalka

nInA 
3k
str. 80-81

wersalka

nOvA
3k
str. 83

listwy
sprężynujące

wersalka

vIOLA
3k
str. 90-91

wersalka

LARGO
3k
str. 83

szer./wys./gł.
226x85x95 cm

pow. spania
115x190 cm

TAPCZANy szczegółowe dane

szer./wys./gł.
146x62x79 cm

pow. spania
180x71 cm

tapczan

AUTKO
LBkL / LBkP
str. 159

szer./wys./gł.
81x66x91 cm

pow. spania
78x180 cm

tapczan

FILIP
LBkL / LBkP
str. 159
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FOTELE szczegółowe dane

tapczan

MACRO 80X200
LBk
str. 159

tapczan

MAX
LBk
str. 159

tapczan

GRzEś
LBk
str. 159

tapczan

MICRO 80x180
LBk
str. 159

tapczan

MICRO 80x180
LBkL 2/3 Bok / 
LBkP 2/3 Bok
str. 159

tapczan

PICCOLO
LBkL / LBkP
str. 159

tapczan

MIDI 90x200
LBk
str. 159

tapczan

MIDI 90x200
LBkL 2/3 Bok / 
LBkP 2/3 Bok
str. 159

szer./wys./gł.
86x66x207 cm

pow. spania
80x200 cm

szer./wys./gł.
199x43x90 cm

pow. spania
90x199 cm

szer./wys./gł.
82x67x94 cm

pow. spania
78x180 cm

szer./wys./gł.
190x63x85 cm

pow. spania
85x190 cm

szer./wys./gł.
146x62x79 cm

pow. spania
71x180 cm

szer./wys./gł.
86x66x183 cm

pow. spania
80x180 cm

szer./wys./gł.
88x66x183 cm

pow. spania
80x180 cm

szer./wys./gł.
94x66x203 cm

pow. spania
90x200 cm

szer./wys./gł.
96x66x203 cm

pow. spania
90x200 cm

szer./wys./gł.
146x62x79 cm

pow. spania
71x180 cm

tapczan

MUSzELKA
LBkL / LBkP
str. 159

tapczan

KOKARDA
LBkL / LBkP
str. 159

fotel

1 FOR yOU
ES / CHroM
str. 163

szer./wys./gł.
74x75x80 cm
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sprężyny
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narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

fotel

AnTOnIO
ES
str. 23

fotel

ALvEO
ES
str. 147

fotel

ALEXIS
ES
str. 149

fotel

BOSTOn
ES
str. 150

fotel

BARTOSz
ES
str. 163

szer./wys./gł.
71x72x86 cm

szer./wys./gł.
100x88x91 cm

szer./wys./gł.
77x85x85 cm

szer./wys./gł.
100x80x90 cm

listwy
sprężynujące

fotel

1 FOR yOU
ES / DrEWno
str. 147

szer./wys./gł.
74x75x80 cm

szer./wys./gł.
76x91x85 cm

fotel

CLASSIC
ES
str. 147

fotel

CHATEAUX S
ES
str. 154

szer./wys./gł.
97x94x105 cm

szer./wys./gł.
101x89x95 cm

fotel

CUBO
ES
str. 153

fotel

CUPIDO
ES
str. 39, 40, 161

fotel

DIAnA
ES
str. 142, 153

szer./wys./gł.
96x112x86 cm

szer./wys./gł.
90x84x88 cm

szer./wys./gł.
97x84x91 cm

fotel

DOORS
ES
str. 163

szer./wys./gł.
91x85x92 cm
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fotel

GORDOn
ES
str. 27, 29

fotel

EnzO
ES
str. 7

fotel

EnzO
ES
str. 9

fotel

GREGOR
ES
str. 153

fotel

GALAXy
ES
str. 144

fotel

KIWI
ProSTY ES
str. 163

fotel

KIWI
okrągŁY ES
str. 163

fotel

KIWI
irYS ES
str. 163

fotel

LAREDO
ES
str. 4, 15-17

fotel

LUPO 2
ESF
str. 163

fotel

InDIAnA
ES
str. 11

szer./wys./gł.
92x91x92 cm

szer./wys./gł.
97x85x88 cm

szer./wys./gł.
93x80x72 cm

szer./wys./gł.
106x83x98 cm

szer./wys./gł.
102x87x98 cm

szer./wys./gł.
125x89x110 cm

szer./wys./gł.
70x106x80 cm

szer./wys./gł.
81x71x87 cm

szer./wys./gł.
65x99x76 cm

szer./wys./gł.
65x96x74 cm

szer./wys./gł.
65x100x72 cm

szer./wys./gł.
74x89x86 cm

fotel

LARGO
ES
str. 163
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fotel

MARCO
ES
str. 139

sprężyny 
faliste

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

fotel

nORDI
ES
str. 163

fotel

MAKS
ES
str. 163

fotel

MODEnA
ES
str. 163

fotel

MOnACO
ES
str. 19

fotel

ORLAnD EMI
ES
str. 31, 33

fotel

PETER MEGA
ES
str. 35

fotel

TIP TOP
ES
str. 163

fotel

vICO
ES
str. 65

szer./wys./gł.
70x77x60 cm

szer./wys./gł.
91x83x86 cm

szer./wys./gł.
84x74x91 cm

szer./wys./gł.
70x106x80 cm

szer./wys./gł.
74x80x81 cm

szer./wys./gł.
131x81x102 cm

szer./wys./gł.
76x65x75 cm

szer./wys./gł.
75x88x84 cm

szer./wys./gł.
97x88x96 cm

listwy
sprężynujące

PUFy szczegółowe dane

pufa

AnTOnIO
HBk
str. 23

szer./wys./gł.
54x44x54 cm

pufa

CUPIDO 80x80
H
str. 39, 40-41, 164

szer./wys./gł.
82x44x82 cm
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pufa

DAnTE
HBk
str. 167

pufa

DOORS
H 58x58
str. 167

pufa

DOORS
H 80x80
str. 167

pufa

DOORS
H 90x60
str. 167

pufa

DOORS
H 160x55
str. 167

pufa

InDIAnA
HBL 90x42
str. 11-13

pufa duża

InDIAnA
H 91x85
str. 11

pufa duża

InDIAnA
HBL 91x85
str. 11

pufa

KUBIK
H
str. 167

pufa

MATEO
H
str. 167

pufa

InDIAnA
H 90x42
str. 11-13

szer./wys./gł.
42x39x90 cm

szer./wys./gł.
42x39x90 cm

szer./wys./gł.
91x39x85 cm

szer./wys./gł.
91x39x85 cm

szer./wys./gł.
44x41x44 cm

szer./wys./gł.
86x42x63 cm

szer./wys./gł.
119x44x68 cm

szer./wys./gł.
58x37x58 cm

szer./wys./gł.
80x37x80 cm

szer./wys./gł.
90x37x60 cm

szer./wys./gł.
160x37x55 cm

pufa

MARInA
H
str. 139

szer./wys./gł.
92x41x79 cm
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pufa

MOnACO
HBk
str. 19

pufa

MILAnO
H
str. 139

pufa

PUFA MInI
HBk
str. 167

pufa

MOvE
H
str. 140-141

pufa

OCTOBER
H
str. 153

sprężyny 
faliste

sprężyny
bonell

pojemnik 
na pościel

narożnik
uniwersalny Udostępny

lewy/prawy

pufa

OKRąGłA
HBk
str. 167

pufa

ORLAnD EMI
HBk
str. 31

pufa

PADWA
H
str. 167

szer./wys./gł.
41x45x41 cm

szer./wys./gł.
63x43x63 cm

szer./wys./gł.
68x43x68 cm

szer./wys./gł.
41x38x41 cm

szer./wys./gł.
54x46x54  cm

szer./wys./gł.
129x44x71 cm

szer./wys./gł.
60x45x60 cm

szer./wys./gł.
120x42x61 cm

listwy
sprężynujące

pufa

PETER MEGA
H
str. 35, 36-37

pufa

PROSTOKąTnA
HBk
str. 167

szer./wys./gł.
101x44x77 cm

szer./wys./gł.
41x38x32 cm

pufa

PUFA
HBk
str. 167

szer./wys./gł.
54x43x54 cm
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