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komoda KOM3D3S/9/17 
wys./szer./gł.: 89/165/42 cm

szafka rtv RTV3S/4/20 
wys./szer./gł.: 41/195/48 cm

półka PAN/5/12 
wys./szer./gł.: 
48/120/23 cm

witryna wisząca 
SFW1W1D/11/10 P
wys./szer./gł.: 
112/95/36 cm

witryna wisząca 
SFW1W1D/11/10 L
wys./szer./gł.: 
112/95/36 cm

szafka rtv 
RTV1S/4/6
wys./szer./gł.:  
41/60/48 cm

oświetlenie 
LED oświetlenie 

LED 

szkło 
hartowane

szkło 
hartowane

anya
zestaw 

6 elementów

Styl industrialny znowu powraca do łask. Zasta-
nów się nad meblami o wysokim połysku frontów, 
które rozproszą światło i dodadzą wnętrzu bla-
sku. Dobierz do nich monochromatyczne dodatki,  
a stworzysz kreację wnętrza w stylu black & white. 

 biały wysoki połysk/ biały wysoki połysk 
      (wstawki -  sosna larico)
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oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

szkło 
hartowane

szkło 
hartowane

witryna wisząca 
SFW1W/14/6 
wys./szer./gł.:  
140/60/36 cm

witryna wisząca SFW2W/7/12 
wys./szer./gł.: 70/120/36 cm

półka POL/2/12 
wys./szer./gł.: 
17,5/120/27 cm

szafka rtv RTV2S/4/12 
wys./szer./gł.: 
41/120/49 cm

szafka rtv RTV3S/4/18 
wys./szer./gł.: 41/180/49 cm

ława LAW/4/12 
wys./szer./dł.: 
42,5/65/115 cm

komoda KOM3W3S/11/18 
wys./szer./gł.: 111/180/42 cm

oświetlenie 
LED szkło 

hartowane

deal
zestaw deal 1 
6 elementów

Nowoczesna przestrzeń nie musi być zim-
na. Naturalny urok dębu san remo tworzy 
klimatyczny nastrój, który subtelnie pod-
kreślają delikatnie podświetlane wnętrza  
witryn.

Proste, wręcz minimalistyczne 
oraz pełne dyskretnego uroku. 
Wnętrze stworzone dla Twojej 
wygody i odpoczynku.

 dąb san remo/antracyt (plecy szafek, 
półki i wstawki w ławie i stole)
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avila
zestaw avila 2 
6 elementów

witryna wisząca SFW2W/7/12 
wys./szer./gł.: 70/120/34,5 cm

szafka rtv RTV3S/4/18 
wys./szer./gł.: 42/180/49 cm

komoda KOM3W3S/14/8 
wys./szer./gł.: 112/180/42 cm

szafka rtv RTV2S/4/12 
wys./szer./gł.: 42/120/49 cm

półka P/2/12 
wys./szer./gł.: 17,5/120/26,5 cm

witryna wisząca 
SFW1W/14/6 
wys./szer./gł.: 
140/60/34,5 cm

 biały połysk/biały wysoki połysk

 biały połysk/szary wysoki połysk (szafki rtv)

Przyjrzyj się detalom – dostrzeżesz subtelne ryflowania, mi-
nimalistyczne uchwyty, przyciemnione szkło witryn. Zauwa-
żysz linearne żłobienia frontów oraz emanujące delikatnym 
światłem oświetlenie LED. Twojej uwadze umkną jedynie pro-
fesjonalne akcesoria, które docenisz dopiero przy bliższym 
poznaniu. 
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oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

szafka rtv RTV1S/3/10 
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm

szafka rtv RTV1S/3/10 II 
wys./szer./gł.: 32,5/100/50 cm

komoda KOM1W2D2S/9/15 
wys./szer./gł.: 93,5/150/43 cm

półka P/1/9 
wys./szer./gł.: 15/90/24 cm

komoda  
REG1W2D2S/13/9 L/P 
wys./szer./gł.:  
127,5/90/38 cm

witryna wisząca  
SFW1W/13/4 
wys./szer./gł.:  
125/40/36 cm

szafka wisząca  
SFW1D/13/4 
wys./szer./gł.:  
125/40/36 cm

voucher
zestaw voucher 1 

7 elementów

Niezawodna funkcjonalność nigdy się nie znu-
dzi. Każdego dnia będziesz doceniać ją jeszcze 
bardziej, bo w przeciwieństwie do przemijają-
cych trendów ona zawsze pozostanie na topie.  
Odnajdziesz ją w kolekcji Voucher. Ten niewielki, 
ale solidnie przemyślany system nie tylko pięknie 
się prezentuje – jest również wyjątkowo praktycz-
ny. 

 dąb sonoma
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denzel
zestaw denzel 2 

5 elementów

Wyraziste, ciekawe w formie meble to  
mieszanka stylu i charakteru. Zadbaliśmy 
o Twoje bezpieczeństwo i wygodę wyposa-
żając kolekcję w prowadnice gwarantują-
ce wysoką stabilność szuflad, wytrzymałe 
szkło hartowane oraz nowoczesny akcent  
w postaci energooszczędnego oświetlenia 
LED.

 orzech baltimore/grafit wysoki połysk

szkło 
hartowane

oświetlenie 
LED 

szkło 
hartowane

oświetlenie 
LED 

witryna REG2W2D/20/9 
wys./szer./gł.:  
201,5/87/37,5 cm

witryna REG1W1D/12/9 
wys./szer./gł.:  
125/87/37,5 cm

szafka rtv RTV2S/4/12 
wys./szer./gł.:  
37,5/120/48 cm

półka P/1/10 
wys./szer./gł.: 9/100/25 cm

komoda KOM2D4S/9/13 
wys./szer./gł.: 
87,5/129/44,5 cm
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witryna REG1W/14/6 
wys./szer./gł.:  
142/60/43 cm

półka PAN/3/18 
wys./szer./gł.: 27/180/25 cm

szafka rtv RTV2S/4/20 
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm

komoda KOM2W4S/9/18 
wys./szer./gł.: 88/180/43 cm

witryna wisząca 
SFW1W/14/6 
wys./szer./gł.: 
142/60/43 cm

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

desert
zestaw desert 2 

4 elementy
 biały/biały wysoki połysk

Światło to mistrz w tworzeniu nastroju wnę-
trza. W kolekcji Desert arktyczna, lśniąca biel 
nabiera szyku w towarzystwie minimalistycz-
nych uchwytów w kolorze srebra. Mieszanka 
stylu glamour z uniwersalnym minimalizmem 
pozwala urządzić wnętrze, które pokochają 
wszyscy domownicy. 
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newark
zestaw newark 4 

5 elementów

Lakierowane na wysoki połysk, pełne szyku, blasku 
i na wskroś nowoczesne meble stworzą moderni-
styczną aranżację, która wykracza poza horyzonty 
i otwiera oczy na nowe perspektywy. 

 dąb sonoma ciemny 

 dąb sonoma

 dąb sonoma ciemny/czarny brąz wysoki połysk

 czarny brąz/dąb sonoma ciemny

 biały/biały Canadian

 czarny brąz/czarny brąz wysoki połysk

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

witryna wisząca 
SFW2W/11/9 
wys./szer./gł.: 
110/90/37 cm

witryna wisząca 
SFW1W/14/6 II 
wys./szer./gł.:  
140/60/37 cm

witryna wisząca 
SFW1W/14/6 I 
wys./szer./gł.:  
140/60/37 cm

witryna 
REG1W/14/6 
wys./szer./gł.:  
142/60/43 cm

półka PAN/3/12 
wys./szer./gł.: 
27/120/25 cm

półka PAN/3/18 
wys./szer./gł.: 27/180/25 cm

szafka rtv RTV2S/4/20 
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm

szafka rtv RTV3S/4/20 
wys./szer./gł.: 37/203/50 cm

stół STO/7/18 
wys./szer./dł.: 74/90/180 cm

stolik LAW/4/13 
wys./szer./dł.: 40/60/130 cm

oświetlenie 
LED 

oświetlenie 
LED 

komoda KOM2W4S/9/18 
wys./szer./gł.: 88/180/43 cm

oświetlenie 
LED 
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fun 2
system modułowy 

6 elementów

Prosta, lekka sylwetka oraz uniwersalne zestawie-
nie kolorów – nieskazitelnej bieli i naturalnego beżu 
– sprawiają, że meble z kolekcji Fun2 są idealną 
podstawą nowoczesnej aranżacji.

happy
system modułowy 

8 elementów

W kolekcji Happy śnieżna biel łamie się pod 
wpływem ryflowanej listwy w naturalnej kolorysty-
ce drewna. Dekoracyjna oszczędność i subtelna 
gra detali to ponadczasowa elegancja w nowo-
czesnym wydaniu. 

witryna REG1W1D_13_8 
wys./szer./gł.: 
132,5/80/37 cm

komoda KOM2W1D1S_9_17 
wys./szer./gł.: 92,5/165/43 cm

szafka rtv RTV1S_3_12 
wys./szer./gł.: 32,5/120/47 cm

szafka rtv RTV1S_3_8 
wys./szer./gł.: 32,5/80/47 cm

witryna wisząca 
SFW1W1D_13_8 
wys./szer./gł.: 
130/80/37 cm

komoda KOM2W2D4S_10_16 
wys./szer./gł.: 98/160/42 cm

szafka rtv RTV1S_3_10 l 
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm

szafka rtv RTV1S_3_10 ll 
wys./szer./gł.: 33/100/48 cm

szafka wisząca
SFW1D_13_4 L/P 
wys./szer./gł.: 
132/40/35 cm

witryna wisząca
SFW1W_13_4 L 
wys./szer./gł.: 
132/40/35 cm

witryna wisząca
SFW1W_13_4 P 
wys./szer./gł.: 
132/40/35 cm

witryna wisząca SFW2W_3_10 
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm

półka P_3_10 
wys./szer./gł.: 21/100/25 cm

półka PAN_1_12 
wys./szer./gł.: 15/120/25 cm

 biały mat/dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk + dąb sonoma ciemny

 dąb sonoma/biały wysoki połysk 
+ dąb sonoma

 biały mat/biały wysoki połysk
+dąb sonoma
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bigbit
system modułowy 

5 elementów

Równie ważna jak uroda wnętrza jest jego  
wygoda i funkcjonalność. Wielofunkcyjny kom-
plet mebli Bigbit to propozycja dla miłośników 
nowoczesnego wzornictwa i klasycznych rozwią-
zań. 

ferblu
system modułowy 

8 elementów

Nie musisz poszukiwać kompromisów pomię-
dzy nowoczesnym designem a funkcjonalno-
ścią. Poznaj kolekcję, której atrakcyjna stylistyka 
idzie w parze z praktycznymi rozwiązaniami. 

regał REG1D1S_15_9 
wys./szer./gł.: 150/90,5/36 cm

witryna REG1W1D1S_20_9 
wys./szer./gł.: 198/90,5/36 cm

szafka rtv RTV2S_5_12 
wys./szer./gł.: 47/120,5/45 cm

komoda KOM3D1S_9_15 
wys./szer./gł.: 86,5/150/45 cm

półka P_1_10 
wys./szer./gł.: 10/100/25 cm

szafka rtv RTV2S_5_12 
wys./szer./gł.: 50/115/55 cm

witryna REG1W1D2S_19_11 
wys./szer./gł.: 192,5/105/40 cm

regał REG2S_19_8 
wys./szer./gł.: 
192,5/80/35 cm

szafka REG4D_11_11 
wys./szer./gł.: 
114/105/40 cm

szafka rtv RTV3S_5_15 
wys./szer./gł.: 50/151,5/55 cm

komoda KOM2D4S_8_20 
wys./szer./gł.: 77,5/198/45 cm

komoda KOM2W1D3S_11_15 
wys./szer./gł.: 114/151,5/40 cm

półka PAN_3_12 
wys./szer./gł.: 30,5/120,5/27 cm

 dąb sonoma + sosna larico  śliwa wallis/biały wysoki połysk

 dąb sonoma/biały wysoki połysk
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szafka rtv RTV1S/3/10 
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm

szafka rtv RTV1S/3/10S 
wys./szer./gł.: 37/100/50 cm

witryna wisząca SFW1W/4/10 
wys./szer./gł.: 38/100/28 cm

komoda KOM1W2D2S/9/15 
wys./szer./gł.: 93,5/150/45 cm

komoda KOM3D3S/9/15 
wys./szer./gł.: 93/150/45 cm

witryna wisząca  
SFW1W/12/4 
wys./szer./gł.:  
125/40/38 cm

regał REG1D/12/8 
wys./szer./gł.: 127,5/80/38 cm

szafka wisząca  
SFW1D/12/4 
wys./szer./gł.:  
125/40/38 cm

fever
system modułowy 

8 elementów

Monochromatyczna kolorystyka uwydatnia grę 
światła i cienia. Niezwykłe refleksy dodają wnę-
trzu niepowtarzalnego charakteru. Do tego kilka 
designerskich dodatków i miękki dywan. 

 biały/biały wysoki połysk

 dąb sonoma

cancan
meblościanka

Uniwersalna, kompaktowa forma zestawu 
Cancan doskonale spisze się przy urzą-
dzaniu małych pokoi dziennych. Pakow-
ne meble będą cieszyć Cię na co dzień, 
bo im większy porządek, tym więcej  
miejsca dla Ciebie. 

 dąb sonoma
 dąb san remo jasny
 dąb sonoma/biały połysk

komoda 2D2S2W w kolorze dąb sonoma jest w regularnej ofercie.

1

1

występuje tylko w kolorze: 
biały/biały wysoki połysk
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ogral m ogral v
system modułowy 

6 elementów
system modułowy 

4 elementy

Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Minimalizm, ergonomia i funkcjo-
nalność to recepta na doskonałe wnętrze w stylu modern.  Zestaw Ogral 
M to meble do pokoju dziennego zaprojektowane z myślą o Tobie i Twoich 
potrzebach.

Elementy dodatkowe zestawu OGRAL M Elementy dodatkowe zestawu OGRAL V
Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 wersjach kolorystycznych  
(śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/biały wysoki połysk), szafa dostępna  
jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.

Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w 2 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 z możliwością 
rozbudowy o 3 dodatkowe moduły. System wyróżnia się oryginalną  
kolorystyką - okleina z widocznym usłojeniem egzotycznego drewna 
doskonale koresponduje z białymi lub czarnymi powierzchniami fron-
tów o wysokim połysku.

komoda KOM2D3S 7_15 
wys./szer./gł.: 72,5/151,5/38 cm

komoda KOM2D3S 7_15 
wys./szer./gł.: 72,5/151,5/38 cm

komoda KOM2D3S_11_15 
wys./szer./gł.: 108,5/151,5/38 cm

komoda KOM2D3S_11_15 
wys./szer./gł.: 108,5/151,5/38 cm

szafa SZF2D_20_10 
wys./szer./gł.: 
198,5/96,5/58 cm

szafa SZF2D_20_10 
wys./szer./gł.: 
198,5/96,5/58 cm

 śliwa wallis/biały wysoki połysk

 śliwa wallis/czarny wysoki połysk

 dąb wenge ciemny/biały wysoki połysk

 śliwa wallis/biały wysoki połysk

 śliwa wallis/czarny wysoki połysk
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kaspian
meblościanka 

4 elementy

Zastanawiasz się, jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń 
w kameralnym salonie? Oto rozwiązanie! Meblościanka 
Kaspian to nowoczesny design, minimalistyczne kształty  
i maksimum funkcjonalności.

Elementy dodatkowe  
kompletu kaspian 

* opcja LED podświetlenie  
   półek szklanych

jaspi
meblościanka

Małe wnętrza mają duże wymagania. Wszystkie spełni zestaw Jaspi dedykowany pokojom dziennym. 
Dzięki funkcjonalnym i przemyślanym rozwiązaniom maksymalnie wykorzystasz dostępną przestrzeń  
i urządzisz wnętrze skrojone na miarę Twoich potrzeb.

 orzech salev

 wenge
 dąb sonoma

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

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

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

meblościanka 

Ciepły dekor śliwy wallis, oryginalna stylistyka  
i dużo praktycznych schowków na wszystkie 
Twoje drobiazgi. Oto meblościanka, dzięki której 
urządzisz przestrzeń, w której poczujesz się do-
brze, a wszystkie Twoje bibeloty na stałe odnajdą 
swoje miejsce. 

 wenge/śliwa wallis
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barato
meblościanka

Przedstawiamy sprytne rozwiązania do sa-
lonu w wersji mini. Uniwersalna meblościan-
ka o nowoczesnej, przyciągającej wzrok 
stylistyce to wszystko, czego potrzebujesz, 
żeby wnętrze spełniało potrzeby wszystkich 
domowników.

 śliwa wallis/czarny połysk

fargo
meblościanka

Jest nowoczesny, a jednocześnie maksy-
malnie funkcjonalny, pozwala na aranżowa-
nie niewielkich przestrzeni i nie każe rezy-
gnować z funkcjonalności – zestaw Fargo, 
meble dzięki którym na nowo pokochasz 
swoje mieszkanie.

 wenge/śliwa wallis

zipp
meblościanka dąb jasny/jesion Rochefort

 dąb jasny/zielony filigrane

numlock
meblościanka dąb jasny belluno

129128



imperor

petio b

wiki b

meblościanka 

meblościanka 

meblościanka 

Komfort na małej powierzchni może stać się rze-
czywistością. Jeśli dołączysz do niego kroplę  
nowoczesnego designu i szczyptę kreatywnych 
rozwiązań, zyskasz wnętrze salonu, które dobrze 
się kojarzy.

Prosta i funkcjonalna – meblościanka Petio B to 
propozycja dla miłośników klasycznych rozwiązań. 
Wiele praktycznych przegród, szuflad i schowków 
pomoże zachować ład i porządek nawet na małej 
przestrzeni.

Kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, Ty 
zyskasz najlepsze otoczenie do relaksu. Me-
blościanka Wiki to kompleksowe rozwiązania  
dla małego wnętrza. Bo przyszedł czas na zmiany.

konga
meblościanka 

Czy wiesz, że małe wnętrza kryją w sobie ogrom-
ny potencjał? Pokażemy Ci, jak go wykorzystać! 
Zestaw Konga kompleksowo wyposaży Twój salon  
i nie pozostawi miejsca na bałagan. 

 dąb wenge/dąb makasar

 dąb sonoma

 sosna nigier

 wenge/akacja mali brąz

 wenge

akona
meblościanka 

Postaw na maksimum funkcjonalności, a przeko-
nasz się, jak procentują trafne decyzje. Ten uni-
wersalny zestaw mebli dopasuje się do Twojego 
salonu i praktycznie zagospodaruje nawet niewiel-
ki metraż.

 wenge/oliwka

 orzech aosta ciemny

nilso
meblościanka 

Masz małe mieszkanie i nie wiesz, jak je urządzić 
by było wygodne? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! 
Meblościanka Nilso to wszystko, czego potrzebu-
jesz – funkcjonalność, pojemność i nowoczesny 
design. 

 wenge/biały wysoki połysk
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