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strzałka

system młodzieżowy
15 elementów

dąb jasny belluno/beż szampański
uni zielony groszek (uchwyty, półki)

Meble w pokoju dziecka wcale nie muszą być nudne. Zabawna i lekka forma kolekcji Strzałka zyskuje przyjazny dzieciom
design dzięki ciekawej formie uchwytów i energetycznym akcentom
w modnym, limonkowym kolorze.

szafka wisząca
SFW1D/5/6
wys./szer./gł.:
45/60/29,5 cm

półka P/2/10
wys./szer./gł.: 19/95/21 cm

biurko BIU1D1S/8/12
wys./szer./dł.: 76,5/54/120 cm

regał REG/20/8 P
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm

szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.:
198/95/52 cm
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szafka nocna
KOM2S/5/5
wys./szer./gł.:
49,5/50/39 cm

półka P/2/6
wys./szer./gł.:
19/60/21 cm

komoda
KOM1D2S/11/6
wys./szer./gł.:
111/60/39 cm

regał REG/20/8 L
wys./szer./gł.:
200/75/38 cm

regał REG3D/20/10
wys./szer./gł.: 198/95/39 cm

szafa
SZF1D/20/6
wys./szer./gł.:
198/60/52 cm

regał REG2D/11/10
wys./szer./gł.:
111/95/39 cm

szafa narożna SZFN1D/20/8
wys./szer./gł.: 198/79/79 cm

praktyczna
szuflada pod
łóżkiem
praktyczna
szuflada pod
łóżkiem

łóżko LOZ1S/90 (cena bez materaca)
wys./szer./dł.: 89/95/213 cm

łóżko piętrowe LOZ1S/90/P
(cena bez wkładu i materaca)
wys./szer./dł.: 159/97/184 cm

183

caps

system młodzieżowy
17 elementów

dąb jasny belluno
Listwa ozdobna:
różowy,

UNI niebieski,

szary

Proste kształty, niebanalne rozwiązania i kolorowe akcenty
– tak niewiele wystarczy, by stworzyć wnętrze przyjazne najmłodszym domownikom. Wygodne i funkcjonalne moduły
pozwolą urządzić wnętrze tak, by dziecko swobodnie mogło
się w nim bawić, uczyć i odpoczywać.

ława LAW/60
wys./szer./gł.:
50,5/62/62 cm

6.

szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
50/50/41 cm

komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm

kufer KUF
wys./szer./gł.: 50,5/95/52,5 cm

szafka wisząca SFW1D/120
wys./szer./gł.: 40/120/28,5 cm

półka wisząca POL/120
wys./szer./gł.: 16/120/25,5 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 76,5/60/120 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 88/80/41 cm

szuflada na rolkach SZU
wys./szer./dł.: 19,5/71,5/199 cm

komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
88/50/41 cm
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regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
198,5/50/41 cm

regał reg1d/80
wys./szer./gł.:
198,5x80x41 cm

regał REG2S/80
wys./szer./gł.:
198,5/80/41 cm

szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 198,5/82/82,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198,5/80/53 cm

Łóżko na rolkach loz/85d (bez wkładu z materacem)
wys./szer./dł.: 21/95,5/199 cm
Łóżko loz/90 (bez wkładu i materaca)
wys./szer.dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
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graphic
Szukasz mebli dla nastolatka,
które szybko mu się nie znudzą?
Postaw na kolekcję Graphic.

szafka wisząca
SFW1DL
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm

półka
POL/86
wys./szer./gł.:
16/85,5/20 cm

szafka wisząca
SFW1DP
wys./szer./gł.:
38/57/28 cm

materac i wkład w opcji

komoda KOM5SL
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

szafka KOM1DL
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

komoda KOM5SP
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm

szafka KOM1DP
wys./szer./gł.:
91,5/57/38,5 cm
nadstawka NAD1D
wys./szer./gł.
38/57/38,5cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
91,5/85,5/38,5 cm
nadstawka NAD2D
wys./szer./gł.
38/85,5/38,5cm

biurko BIU2S
wys./szer./dł.:
76,5/59/90 cm
nadstawka NAD2D/SZF
wys./szer./gł.
38/85,5/58,5cm

nadstawka NAD1D/SZFN
wys./szer./gł.
38/78/78,5cm

biurko BIU1D1SL
wys./szer./dł.: 76/66,5/143 cm

szafka wisząca
SFW2D_86_38
wys./szer./gł.:
38/85,5/28 cm

zestaw naklejek na meble młodzieżowe w opcji:
naklejki 1:

naklejki 2:

STRIPS

HAU

szafka wisząca
SFW2D_86_75
wys./szer./gł.:
74,5/85,5/28 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.:
17/71/168,5 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
40-75,5/211/95,5 cm

graphic
szary wolfram/biały połysk

+

szary wolfram/szary wolfram +

szafka nocna
KOM2SL
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm

szafka nocna
KOM2SP
wys./szer./gł.:
39,5/52/38,5 cm

system modułowy
29 elementów

Uniwersalne zestawienie bieli z grafitową szarością
zawsze pozostanie na topie. Dodatkowo postanowiliśmy ożywić system akcentami w energetycznym
pomarańczowym kolorze i serią komiksowych naklejek.
UWAGA!
regał
REG/57L
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

188

regał
REG/57P
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

regał REG/86
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5
cm

regał zamknięty
REG1D2SL
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

regał zamknięty
REG1D2SP
wys./szer./gł.:
191,5/57/38,5 cm

regał zamknięty
REG2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/38,5 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
191,5/85,5/58,5 cm

szafa narożna SZFN1D
wys./szer./gł.:
191,5/78/78,5 cm

modele dostępne tylko w zestawieniach kolorystycznych
prezentowanych na zdjęciach
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łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
wys./szer./dł.
180/90/190 cm

Materace w opcji.
Możliwy zakup bez łóżka dolnego.

zestaw
ZES3D2S
wys./szer./dł.
178/87/241 cm

łóżko
LOZ/80/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/80/PIETRO/L

szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gł.
37,5/82/24cm

hihot

półka POL/82
wys./szer./gł.: 17/82/24cm

nakładka tapicerowana
na wezgłowie w opcji

dąb jasny Belluno/zielony Uni „groszek”

materac i wkład w opcji

szafa

SZF2D1S
wys./szer./gł.:
196/82/54,5 cm
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regał zamknięty

REG1D1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

regał

REG1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM1D1S
wys./szer./gł.:
98,5/52,5/40,5 cm

komoda

KOM2D1S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM2D1S/120
wys./szer./gł.:
118/82/40,5 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 80/111/51 cm
* w opcji półka
na klawiaturę

łóżko

LOZ/90
wys./szer./dł.:
43,5-76,5/101/207,5 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.
17/69,5/197cm

dąb jasny Belluno/font różowy

system młodzieżowy
14 elementów

Przekonaj się, że kolory to najlepsi przyjaciele Twojego
dziecka! Intensywna zieleń i róż poruszają wyobraźnię,
kreatywność i zachęcają do zabawy. Prosta forma mebli zyskuje na funkcjonalności dzięki pojemnym szufladom i sznurkowym, fantazyjnym uchwytom.
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łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
wys./szer./dł.:
180/90/190 cm

Materace w opcji.
Możliwy zakup bez łóżka dolnego.
Materace
w komplecie.

zestaw ZES3D2S
wys./szer./dł.: 178/87/241 cm
łóżko
LOZ/80/PIETRO/DOL
Dostępne wyłącznie w komplecie
z LOZ/80/PIETRO/L

szafka wisząca
SFW/82
wys./szer./gł.:
37,5/82/24 cm

rupi

półka POL/82
wys./szer./gł.:
17/82/24 cm

materac i wkład w opcji

dąb jasny belluno +
/szary uni grau

orange
filigrane

system młodzieżowy
14 elementów

*półka pod klawiaturę
w opcji

szafa SZF2D1S

wys./szer./gł.:
196/82/54,5 cm
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regał zamknięy

REG1D1S
wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

regał REG1S

wys./szer./gł.:
196/52,5/40,5 cm

komoda

KOM2D1S/120
wys./szer./gł.:
118,5/82/40,5 cm

komoda

KOM1D1S
wys./szer./gł.:
98,5/52,5/40,5 cm

komoda KOM4S

wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

komoda

KOM2D1S
wys./szer./gł.:
98,5/82/40,5 cm

biurko BIU1D1S

wys./szer./dł.: 80/51/111 cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.:
43,5-76,5/101/207,5 cm

szuflada
SZU
wys./szer./dł.:
17/69,5/197 cm

Z myślą o wymagających, najmłodszych członkach rodziny stworzyliśmy kolekcję, która w doskonały sposób
łączy młodzieżowy design z dużą funkcjonalnością.
Zróżnicowane, niezależne od siebie moduły pozwolą stworzyć wnętrze idealnie dostosowane do potrzeb
Twojego dziecka.
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Baw się kolorem i zmieniaj
stylistykę wnętrza tak często
jak masz na to ochotę!

* szafki posiadają możliwość montażu z listwą w kolorze
zielony filigrane lub orange filigrane z wyjątkiem szafek:
półki POL/120, łóżka LOZ/90, szuflady do łóżka SZU.

półka POL/120
wys./szer./gł.: 2,5/120/25 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.: 195/80/56 cm

szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.:
42,5/120/20,5 cm

regał REG4D1S
wys./szer./gł.:
195/80/35,5 cm

regał REG2S/50
wys./szer./gł.:
195/50/35,5 cm

materac i wkład w opcji

półka SFW/80
wys./szer./gł.:
20/80/20 cm

komoda KOM4S/80
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm

komoda
KOM4S/50
wys./szer./gł.:
89,5/50/35,5 cm

komoda KOM2D1S
wys./szer./gł.:
89,5/80/35,5 cm

numlock
dąb jasny belluno +

lub

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 77/51/120 cm

system młodzieżowy
13 elementów

Zabawna, lekka forma mebli Numlock zachwyci kreatywnych. Zmieniaj wnętrze za pomocą sprytnego
rozwiązania w postaci dwustronnej listwy w kolorze
soczystej zieleni lub energetycznej pomarańczy.
łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 41,5-70,5/95/205,5 cm
(z pojemnikiem na pościel)
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szuflada SZU
wys./szer./dł.:
17,5/155/69,5 cm

szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.:
50,5/50/35,5 cm
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indi

szafka wisząca
wys./szer./gł.:
38,5/120/27cm

buk tatra
w opcji materac
ze stelażem
bonell lub pianka

szafa
wys./szer./gł.:
201/80/57 cm
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regał
wys./szer./gł.:
201/80/40 cm

regał
REG2S_20_5
wys./szer./gł.:
201/50/40 cm

biurko
wys./szer./dł.: 78/65/120cm

komoda
KOM4S_8_8
wys./szer./gł.:
81,5/80/40cm

komoda
KOM2D2S_8_8
wys./szer./gł.:
81,5/80/40cm

komoda
KOM4S_8_5
wys./szer./gł.:
81,5/50/40cm

łóżko LOZ_90
wys./szer./dł.:
55/95/205cm

dąb wenge brąz

system młodzieżowy
9 elementów

dąb wenge brąz/chorona sucupria

Nawet małe wnętrza kryją w sobie duży potencjał.
Modny i funkcjonalny pokój młodzieżowy urządzisz
z kolekcją Indi. Sprytne moduły pozwolą maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, a Twoje dziecko
zyska odrobinę niezależności we własnych czterech
kątach.
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półka POL/10/2

wys./szer./gł.: 20/100/24 cm

szafka wisząca
SFW1K/7/4

szafka wisząca SFW1K/10/4

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

materac i wkład w opcji

wys./szer./gł.: 36/100/32,5 cm

wys./szer./gł.:
36/70/32,5 cm

lustro LUS/7/5
wys./szer./gł.:
70/50/2 cm

szafka rtv RTV1S/10/5

wys./szer./gł.: 48/100/58 cm

komoda mobilna
KTN2S/5/6

biurko BIU4S/120

wys./szer./dł.: 75,5/70/120 cm

wys./szer./gł.:
56/50/47 cm

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

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

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

szafka
SF1D/5/12 L/P
wys./szer./gł.:
120/50/39 cm

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

zestaw naklejek
na meble
młodzieżowe
w opcji:

ringo
morioka/biały połysk
morioka

kwiatki:

D21-KWIATKI-BK-1-INN01

witryna
REG/5/19

wys./szer./gł.:
190,5/50/31 cm
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łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
35,5-66,5/95/204 cm

regał
REG/7/19

wys./szer./gł.:
190,5/70/31 cm

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

regał REG1D/5/19
wys./szer./gł.:
190,5/50/39 cm

szafa SZF3D/15/21

wys./szer./gł.: 206,5/150/60 cm

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

szafka nocna
KOM2S/5/4
wys./szer./gł.:
42,5/50/39 cm

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

system młodzieżowy
23 elementy

Meble przypadną do gustu nastolatkom, którzy nie boją
się odważnych rozwiązań. Okrągłe uchwyty oraz chromowane nóżki przyciągają wzrok i podkreślają modernistyczną stylistykę systemu. Dziewczynki z pewnością
docenią zestaw kwiecistych naklejek na fronty dostępnych w opcji.
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regał
REG1S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm

regał zamknięty
SZF2D1S/68/197
wys./szer./gł.:
197,5/68/35,5 cm

regał REG2S/124/197
wys./szer./gł.:
197,5/124/35,5 cm

witryna REG1D2S1W
wys./szer./gł.:
192/95/40 cm

regał REG2S/124/98
wys./szer./gł.: 98/124/35,5 cm

komoda KOM3D3S/103
wys./szer./gł.: 103,5/136,5/40 cm

komoda KOM3D3S/88
wys./szer./gł.: 88/136,5/40 cm

komoda KOM2D4S/88
wys./szer./gł.: 88/155/40 cm

lusto LUS95
wys./szer./gł.:
77/95/2 cm

szafka rtv RTV1D2S
wys./szer./dł.: 51/155/45 cm

bigi
dąb sonoma/biały połysk

szafka na buty SBUT2K1S
wys./szer./gł.: 104/95/36 cm
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szafa SZF2D68
wys./szer./gł.:
198/68/36 cm

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

szafka na buty SBUT2D2S
wys./szer./gł.:
103,5/95/37 cm

komoda KOM2D2S/88
wys./szer./gł.: 88/95/40 cm

szafka KOM2D/88
wys./szer./gł.: 88/95/40 cm

komoda KOM2D2S/103
wys./szer./gł.:
103,5/95/40 cm

biurko BIU1D4S
wys./szer./dł.: 76/70/162 cm

system młodzieżowy
18 elementów

Kiedy miejsca jest jak na lekarstwo, kluczową rolę
odgrywa maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Nowoczesne, uniwersalne i w pełni funkcjonalne moduły Bigi wykorzystają każdy kąt i zakamarek,
żeby mieszkało Ci się jeszcze wygodniej.
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materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ_90_180
wys./szer./dł.: 58-68/95-187/207 cm

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ3S_90
wys./szer./dł.: 58-68/95/203 cm

simply
buk tatra/biały mat
łącznik LACZ_1_6
wys./szer./gł.:
1,5/60/60 cm

system młodzieżowy
13 elementów

Przyjrzyj się detalom, pomyśl o najlepszych rozwiązaniach i odkryj idealną konfigurację. Simply to doskonała
propozycja dla kameralnego pokoju młodzieżowego.
Głęboka szafa narożna, regały, komody, biurka i komfortowe łóżka – czy jest coś, o czym zapomnieliśmy?
komoda
KTN1D1S_7_4
wys./szer./gł.:
61,5/40/36 cm
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regał REG_10_6
wys./szer./gł.:
106/59/36 cm

komoda
KOM5S_10_6
wys./szer./dł.:
106/59/36 cm

stół biurowy BIU_8_15
wys./szer./dł.: 75/60/150 cm

biurko BIU1D1S_8_12
wys./szer./dł.: 75/60/120 cm

regał zamknięty
REG1D_20_4
wys./szer./gł.:
208,5/40/36 cm

regał REG_20_6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm

regał zamknięty
REG2D2S/20/6
wys./szer./gł.:
208,5/59/36 cm

szafa SZF2D2S_20_8
wys./szer./gł.:
208,5/80/55 cm

szafa narożna SZFN2D_20_8
wys./szer./gł.: 208,5/79/79,5 cm
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lustro
TLUS 50
wys./szer./gł.
72,5/50/2cm

szafka rtv
TRTV 90/50
wys./szer./dł.:
49/90/50,5 cm

szafka rtv
TRTV 60/50
wys./szer./dł.:
49/60/33 cm

stolik
okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł.:
52,5/55/80 cm

stolik okolicznościowy
TLAW 60/120
wys./szer./dł.: 52,5/60/120 cm

komoda
TKOM 60
wys./szer./gł.:
71/60/33,5 cm

szafka TBAR 70
wys./szer./gł.:
122,5/67/33,5 cm

regał
TREG 40 O/90
wys./szer./gł.:
92,5/40/33,5 cm

regał TREG 70 O/90
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm

tip-top
Proste rozwiązania
we wnętrzach
zawsze się sprawdzają!
komoda
TKOM 5S/70
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm
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szafka
TKOM 1D L/P
wys./szer./gł.:
92,5/50/33,5 cm

szafka TKOM 2D
wys./szer./gł.:
92,5/67/33,5 cm

komoda TKOM 2D/5S
wys./szer./gł.:
92,5/100/33,5 cm
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*w opcji
półki 2 szt

półka TPOL 70
wys./szer./gł.:
8/67/22 cm

półka TPOL 100
wys./szer./gł.: 8/100/22 cm

szafka wisząca TNAD 90
wys./szer./gł.:
51,5/90/25,5 cm

szafa TSZF 2D
wys./szer./gł.:
183/67/51,5 cm
biurko TBIU 80
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/80 cm

biurko TBIU 1D1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm

biurko TBIU 1S/100
wys./szer./dł.:
74,5/49/100 cm

materac i wkład w opcji

regał zamknięty
TREG 1D1S L/P
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm

regał TREG 70 O/180
wys./szer./gł.:
183/67/33,5 cm

regał
TREG 40 O/180
wys./szer./gł.:
183/40/33,5 cm

tip-top
olcha miodowa
klon nida

biurko TBIU 60
wys./szer./dł.:
74,5/50,5/60 cm
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biurko TBIUN 80
wys./szer./dł.: 74,5/81/81 cm

łóżko TLOZ 90W
wys./szer./dł.:
50,5-60,5/95/202,5 cm

regał
TREG CD/180
wys./szer./gł.:
183/18/17,5 cm

witryna
TWIT 1D1S L/P
wys./szer./gł.:
183/50/41,5 cm

system młodzieżowy
28 elementów

System Tip-Top łączy w sobie najważniejsze cechy
nowocześnie urządzonych wnętrz - uniwersalną formę
i funkcjonalizm. Elementy kolekcji pozwalają kompleksowo wyposażyć pokój dla przebojowego nastolatka.
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półka KP/3/11

wys./szer./gł.: 32/109,5/26 cm

szafka wisząca
KPO/3/7
wys./szer./gł.:
32/74/26,5 cm

komoda K4S/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm

stolik okolicznościowy
KLAW/110/S
wys./szer./dł.:
53/60/110 cm

biurko KBIUN/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/90,5/90,5 cm

biurko KBIU/8/9
wys./szer./dł.: 75,5/60/90 cm

biurko KBIU/8/16
wys./szer./dł.: 75,5/75/160 cm

szafka nocna
K1S/4/4
wys./szer./gł.:
43/39/33,5 cm

wys./szer./gł.: 8/109,5/26 cm

półka KPO/3/11

wys./szer./gł.:
32/109,5/26,5 cm

szafka KD/8/7
wys./szer./gł.:
86/74/33,5 cm

szafka rtv KRTVD1S/5/9
wys./szer./gł.: 51/90/58 cm

komoda K4S/7/4
wys./szer./gł.:
75,5/39/33,5 cm
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komoda KD3SO/11/11
wys./szer./gł.:
113,5/109,5/33,5 cm

szafa KSU2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/55 cm

regał zamknięty
KD/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/40 cm

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

szafka na buty KPB/8/7
szafka na buty KPB/12/7
wys./szer./gł.: 88,5/76/17,5 cm wys./szer./gł.: 127/76/17,5 cm

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

komoda KD4S/8/11
wys./szer./gł.:
86/109,5/33,5 cm

(materac ze stelażem bonnel
lub pianka w opcji)

szafa KSU2S/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/55 cm

pop
olcha miodowa

biurko KBIU/8/12
wys./szer./dł.: 75,5/60/120 cm

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

łóżko KLOZ/90
wys./szer./dł.: 44-55/94/204,5 cm

regał KO/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/74/33,5 cm
nadstawka na biurko
KN2S/11/11
wys./szer./gł.:
111/120/26,5 cm

półka KP/1/11

szafka na buty
KPB/19/6
wys./szer./gł.:
198,5/60/36,5 cm

regał narożny
KNZO/19/3
wys./szer./gł.:
198,5/33/33 cm

regał
K3SO/19/4
wys./szer./gł.:
198,5/39/26,5 cm

witryna
KW2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm

regał zamknięty
KD2S/19/5
wys./szer./gł.:
198,5/54/40 cm

szafa narożna KSUN/19/7
wys./szer./gł.:
198,5/71,5/33-71,5 cm

system młodzieżowy
35 elementów

Kiedy wszystko będzie na swoim miejscu, Twoje dziecko zyska wygodną i bezpieczną przestrzeń do nauki,
odpoczynku i zabawy. Wybieraj funkcjonalne moduły,
dowolnie je ustawiaj i stwórz wnętrze przyjazne dziecku
i jego potrzebom!
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szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
87/80/33,5 cm

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

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

materac i wkład
w opcji

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

półka POL/120
wys./szer./gł.: 3,5/118,5/23 cm
półka SFW/95
wys./szer./gł.: 16/95,5/24 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

open
orzech virginia
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komoda KOM1D1S
wys./szer./gł.:
87/49,5/33,5 cm

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

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
101/49,5/2,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

system młodzieżowy
33 elementy

Przedstawiamy jeden z najbardziej rozbudowanych systemów Black Red White – kolekcję Open. Wysokie szafki, pojemne szafy i komody, funkcjonalne biurka oraz
wygodne łóżko, które możesz uzupełnić o szafkę nocną
dają pełen wachlarz możliwości indywidualnej aranżacji
wnętrza.
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stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 53/60/120 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 75/59/120 cm

biurko BIU1S
wys./szer./dł.: 75/59/100 cm

szafka rtv RTV/60
wys./szer./gł.:
51/60/33 cm

komoda KOM5S/72
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm

półka POL/135
wys./szer./gł.: 8/135/26 cm

półka POL/72
wys./szer./gł.:
8/72/26 cm

komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 92/135/33 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
92/72/33 cm

lustro
LUS/50
wys./szer./gł.:
72,5/50/2 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
39/40/33 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
38,5-53,5/97/204 cm

klio
buk tatra
dąb wenge

komoda
KOM5S/50
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm
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komoda
KOM1D1S
wys./szer./gł.:
92/50/33 cm

witryna
REG1W2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał
REG2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
183/50/33 cm

regał REG/72
wys./szer./gł.:
183/72/33 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.: 183/90/53 cm

szafa SZF3D1S
wys./szer./gł.: 183/135/53 cm

materac i wkład
w opcji

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/140
wys./szer./dł.: 38,5-53,5/147/204 cm

system młodzieżowy
19 elementów

Wnętrze pokoju nastolatka powinno być jednocześnie
modne i funkcjonalne. Dobrze byłoby, gdyby przy okazji było też w stanie pomieścić wszystkie jego rzeczy.
Jak tego dokonać? Klio to kolekcja stworzona z myślą
o potrzebach dzisiejszej młodzieży.
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* poduszki do łóżka dostępne w opcji (3 szt.)
materac z ramą - rozkładany + 2 zagłówki,
dł./szer. 195/75 - 150cm,
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel

nadstawka
wys./szer./gł.:
109/120/31,5 cm

łóżko 80_160
wys./szer./dł.: 60,5/79,5-154,5/202,5 cm

biurko
wys./szer./dł.:
77,5/65/120 cm

szafa
wys./szer./gł.:
205,5/80/57 cm

sevilla
klon ontario
szafka wisząca
wys./szer./gł.: 51/202,5/31 cm

regał 50
wys./szer./gł.:
205,5/50/40 cm

szafa 50
wys./szer./gł.:
205,5/50/57 cm

system młodzieżowy
11 elementów

Linearne żłobienia frontów, wyraziste uchwyty w kolorze
starego złota i ciepły dekor „klonu ontario”. Sam wygląd
to jednak nie wszystko! Wygodną codzienność zapewnią Ci pojemne moduły, które będą w stanie pomieścić
wszystkie Twoje drobiazgi.
regał
wys./szer./gł.:
205,5/80/40 cm
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komoda 2D2S
wys./szer./gł.:
87,5/80/40 cm

komoda 4S/80
wys./szer./gł.:
87,5/80/40 cm

komoda 4S/50
wys./szer./gł.:
87,5/50/40 cm
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materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
31,5-50,5/97/203 cm

materac i wkład
w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 31,5-50,5/167/203 cm

regał SFK
szafka na buty
wys./szer./gł.: SFB2B
39,5/40/31 cm wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

półka POL/59
wys./szer./gł.:
8/59/25,5 cm

półka POL/117
wys./szer./gł.: 8/117/25,5 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

komoda KOM4D1S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm

komoda KOM2D5S
wys./szer./gł.: 74,5/117/31 cm

regał REG/59/75
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

komoda KOM2D1S komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm
74,5/59/31 cm

komoda KOM1D5S
wys./szer./gł.:
74,5/59/31 cm

biurko BIU/117
wys./szer./dł.: 74,5/52/117 cm

regał REG/59/115
wys./szer./gł.:
115/59/31 cm

atriss
olcha miodowa

szafka
KOM2D1B
wys./szer./gł.:
115/59/31 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 185/120,5/52,5 cm

system młodzieżowy
21 elementów

Proste i funkcjonalne. Jeśli marzysz o takim wnętrzu,
poznaj kolekcję Atriss. Wiele praktycznych modułów
gwarantuje niezliczone możliwości na dowolną kreację
wnętrza pokoju nastolatka, przytulnego salonu, zacisznej sypialni, a nawet ciasnego przedpokoju.
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regał REG/59/185
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

regał REG2D5S
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

regał REG4D
wys./szer./gł.:
185/59/31 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
185/81/52,5 cm
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nepo

system młodzieżowy
26 elementów

biały/biały
wenge/wenge
biały/dąb sonoma
bryły występują dodatkowo w kolorze: dąb jasny belluno

wieszak WIE/15
wys./szer./gł.:
135/15/1,5 cm

Sprytne rozwiązania, uniwersalne bryły, ciekawe regały i neutralna kolorystyka. Przedstawiamy gotowe rozwiązania na aranżację wnętrza
pokoju młodzieżowego i salonu.

biurko BIU1S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm

biurko BIU2S
wys./szer./dł.:
76/59/100 cm

szafka na buty
SFK1K
wys./szer./gł.:
50,5/70/34 cm

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

materac i wkład
w opcji

stolik okolicznościowy
LAW/115
wys./szer./dł.: 45,5/60/115 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42,5/138,5/46,5 cm

regał REG/15/16
wys./szer./gł.: 149,5/154/38,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 84/118,5/34 cm
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łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.:
44,5-66,5/95/203 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
42,5/49,5/34 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 28,5/118,5/46,5 cm

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.:
45,5/60/120 cm

regał REG/15/12
wys./szer./gł.: 149,5/117/38,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 84/80/34 cm

regał REG/12/12
wys./szer./gł.:
113,5/117/38,5 cm

szafka na buty SFB2D
wys./szer./gł.: 84/70/34 cm

wieszak WIE/70
wys./szer./gł.:
25/70/1,5 cm
szafka wisząca
SFW/8/8
wys./szer./gł.:
77,5/80/32 cm

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

szafka na buty SFB3K
wys./szer./gł.:
120,5/70/17,5 cm

regał REG60
wys./szer./gł.:
197/60/34 cm

regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
197/60/34 cm

regał REG/19/8
wys./szer./gł.:
185/80/38,5 cm

regał REG2S/40
wys./szer./gł.:
197/40/34 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
197/80/54,5 cm
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