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fini
Wnętrze w stylu modern ...

szafka wisząca
SFW_5_5
wys./szer./gł.:
47/47/30 cm

szafa SZF5D2S_21_15
wys./szer./gł.: 208/150/55 cm

szafa SZF2D2S_20_9
wys./szer./gł.:
198/86/55 cm

witryna wisząca
SFW1W_12_5
wys./szer./gł.:
119/47/30 cm

witryna
REG1W2S_20_5l
wys./szer./gł.:
198/52/40 cm

witryna REG1W1D2S_14_9
wys./szer./gł.: 145/91/40 cm

regał REG_20_9
wys./szer./gł.:
198/90/40 cm

witryna
REG1W2S_20_5
wys./szer./gł.:
198/52/40 cm

komoda
KOM1D1S_7_5
wys./szer./gł.:
74/45/40 cm

półka P_1_14
wys./szer./gł.: 12/139/25 cm

biurko BIU1D1S_7_12
wys./szer./dł.: 74,5/51/120 cm

półka P_1_10
wys./szer./gł.: 12/101/25 cm

szafka na buty
KOM1B_4_6
wys./szer./gł.:
41/62/40 cm

witryna wisząca SFW1W_4_14
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm

szafka rtv RTV2S_3_14
wys./szer./gł.: 31/140/55 cm

materac i wkład
w opcji
szafka wisząca SFW_4_14
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm

witryna wisząca SFW1W_4_14 I
wys./szer./gł.: 36/139/30 cm
komoda KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.: 89/140/40 cm
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komoda KOM4S_9_10
wys./szer./gł.: 89/101/40 cm

szafka KOM4D_11_10
wys./szer./gł.: 89/101/40 cm

szafka nocna
KOM1S_3_5
wys./szer./gł.:
30,5/47/40 cm

łóżko LOZ_160 (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dł.: 97/191/250 cm
dostępna wersja:
LOZ_140, (bez materaca i stelaża)
wys./szer./dł.: 97/171/250 cm
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krzesło FINI
wys./szer./gł.:
87/46/57 cm

stół FINI
wys./szer./dł.: 76/85/140-180 cm

fini
szary wolfram/szary wolfram
szary wolfram/biały mat

komoda
KOM5S_11_5
wys./szer./gł.:
109/52/40 cm

system modułowy
27 elementów

szary wolfram/dąb san remo jasny
szary wolfram/dąb monument oak

wieszak PAN_15_7
wys./szer./gł.:
152/66/24 cm
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lustro LUS_12_5
wys./szer./gł.:
116/49/2 cm

Tak smakuje styl modern. Zaskoczy Cię prostotą, przyciągnie wzrok kolorystyką i oczaruje designerskimi dodatkami. Z pewnością docenisz
również profesjonalne akcesoria zapewniające
komfort i najwyższą wygodę użytkowania mebli.
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rabesca
Masz apetyt na wnętrze pełne
smaku i stylistycznej równowagi?

oświetlenie
LED
w opcji

szafka wisząca SFW2D
wys./szer./gł.: 36/142/31 cm

oświetlenie
LED
w opcji

oświetlenie
LED
w opcji

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/97/57,5 cm

witryna REG1W2SP
wys./szer./gł.:
200,5/57/41 cm

witryna REG1W2SL
wys./szer./gł.:
200,5/57/41 cm

witryna REG1W1D2S
wys./szer./gł.:
144/85/41 cm

komoda KOM4S/57
wys./szer./gł.:
94,5/57/41 cm

komoda KOM4S/97
wys./szer./gł.: 94,5/97/41 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.: 94,5/142/41 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42,5/142/47 cm

rabesca
dąb wilson
alhambra

stół STO/140
wys./szer./dł.: 76/85/140-190 cm
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krzesło rabesca
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.:
51,5/59,5/110 cm

system modułowy
12 elementów

Nowoczesna, prosta sylwetka, bezuchwytowe fronty i ozdobne listwy. Do tego funkcjonalna przestrzeń, elegancki wygląd
i designerskie akcenty, a wszystko po to,
aby odrobinę uporządkować i uprzyjemnić
codzienność.
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materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm

szafka wisząca SFW150
wys./szer./gł.: 45/149/29,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 47,5/149/47,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 94,5/149/42,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
94,5/113,5/42,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
117/69,5/42,5 cm

regał REG/70
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
198,5/104,5/56,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37/60,5/42,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43,5-95,5/165/205,5 cm

danton
dąb sonoma
dąb sonoma/biały połysk

oświetlenie
LED
w opcji

regał zamknięty REG2D
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm
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system modułowy
13 elementów

Symetrycznie i do pary. Funkcjonalność
i ład są tu na porządku dziennym za sprawą wielu modułów, których konfigurację we
wnętrzu możesz zmieniać tak często, jak
masz na to ochotę.
witryna REG1D1W
wys./szer./gł.:
198,5/69,5/42,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 208,5/174,5/56,5 cm

15

nowość

nikko
Trochę koloru we wnętrzu
to najlepszy sposób na nudę.

materac i wkład w opcji
(szuflada
na rolkach)

szafka wisząca SFW/120
wys./szer./gł.:
57/120/21,5 cm

szuflada SZU
wys./szer./dł.:
19/69,5/158 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
82,5/90/40 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 71,5/117/60 cm

łóżko LOZ/90
wys./szer./dł.: 43,5-82,5/95/204 cm

półka POL/117
wys./szer./gł.: 4/117/26 cm

szafka nocna KOM2S
wys./szer./gł.:
40,5/50/39 cm

nikko
korpus: congo

skrzynka wysuwana
SFW/120 - OPCJA
wys./szer./gł.:
21,6/43/23 cm

system modułowy
12 elementów

front: uni bordo (wybrane elementy)
front: lava (wybrane elementy)

szafa narożna SZFN2D
wys./szer./gł.: 197,5/96,5/96,5 cm
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szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
197,5/80/56 cm

regał REG1D3S
wys./szer./gł.:
197,5/80/40 cm

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

Nowoczesne, z charakterem i odrobiną
fantazji - właśnie takie powinno być wnętrze przebojowego nastolatka. Wykorzystaj możliwości, jakie daje Ci kolekcja Nikko i stwórz wyjątkowy azyl, który odpowie
na potrzeby Twojego dziecka.
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rosti
Poznaj piękno zintegrowane
z duchem czasu i zaproś
je do środka.

oświetlenie
LED w opcji
półka POL/135
wys./szer./gł.: 10/135/22 cm
szafka wisząca SFW/135
wys./szer./gł.: 38/135/30 cm

witryna KOM2W
wys./szer./gł.:
125/100,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 82/110,5/40,5 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 59/110/50,5 cm
szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 42,5/135/47,5 cm

rosti

oświetlenie
LED
w opcji

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198/100,5/56,5 cm

22

witryna REG1W
wys./szer./gł.:
198/65,5/40,5 cm

krzesło TOP
wys./szer./gł.:
96/42/50 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 104,5/110,5/40,5 cm

korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny

stół LIMES
wys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm

system modułowy
9 elementów

Nowoczesna forma, rysunek drewna,
grafitowe listwy i minimalistyczne detale
to stylistyczny kwartet, który udowadnia,
że można nadać wyraźny styl nawet prostej
konstrukcji.
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oświetlenie
w opcji
oświetlenie
w opcji

szafa SZF4D
wys./szer./gł.: 200/90/56 cm

oświetlenie
w opcji

witryna REG1W3D/20/9
wys./szer./gł.:
200/90/41,5 cm

oświetlenie
w opcji

witryna REG1W1D
wys./szer./gł.:
200/60/41,5 cm

witryna REG1W3D/14/9
wys./szer./gł.:
144/90/41,5 cm

materac i wkład
w opcji

witryna wisząca
SFW1W
wys./szer./gł.:
122/60/29 cm

oświetlenie
w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43,5-90,5/165/203,5 cm

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 40,5/150/29 cm

szafka nocna
KOM2S
wys./szer./gł.:
43/50/41,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 43/150/47 cm

półka POL/150
wys./szer./gł.: 20/150/19,5 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 46,5/65/110 cm

elpasso
korpus: dąb san remo jasny/lava
front: dąb san remo jasny
(listwa ozdobna dąb wenge brąz)

komoda KOM2W1D3S
wys./szer./gł.: 104,5/150,5/41,5 cm
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szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
104,5/100/41,5 cm

komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
104,5/60/41,5 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.: 84/135,5/41,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.: 84/90/41,5 cm

system modułowy
16 elementów

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń – czy
nie tego Ci trzeba? Przyjrzyj się detalom, oryginalnej formie uchwytów, delikatnym profilom
i szykownym przeszkleniom, a dojdziesz do
wniosku, że kolekcja Elpasso to meble stworzone z myślą o Twoim mieszkaniu.
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antwerpen
Jak pozytyw i negatyw –
czerń i biel – nierozłączny
duet, który przetrwa zmienne
trendy w aranżacji wnętrz.

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

półka P/2/18
wys./szer./gł.: 25/175/27 cm
lustro LUS_9_7
wys./szer./gł.:
90/65/2 cm

krzesło AKRT
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

ława LAW_4_13
wys./szer./dł.: 40/65/130 cm

stół STO_7_16
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm

ławka LAK_5_13
wys./szer./dł.: 49/40/126 cm
(segment sprzedawany jest
z poduszką)

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

szafka rtv RTV4S/6/14
wys./szer./gł.: 59/137/40 cm

komoda
KOM1D1S/10/7
wys./szer./gł.:
101/66/40 cm

komoda KOM3W3D3S/13/18
wys./szer./gł.: 129/178/40 cm

lustro LUS_7_10
wys./szer./gł.:
65/100/2 cm

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

półka P/2/18l
wys./szer./gł.: 25/175/27 cm

komoda KOM2D4S/8/18
wys./szer./gł.: 75/178/40 cm

antwerpen
modrzew sibiu jasny
blat: sosna larico

szafka
REG2D_14_7
wys./szer./gł.:
140/71/40 cm
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regał
REG2S_20_7
wys./szer./gł.:
203/71/40 cm

witryna
REG1W1D1S_20_7
wys./szer./gł.:
203/71/40 cm

witryna
REG1W1D3S_20_10
wys./szer./gł.:
203/106/40 cm

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

regał zamknięty
REG1D/20/7
wys./szer./gł.:
201/66/40 cm

system modułowy
20 elemetnów

Biel przenosi się do wnętrz i zdobywa salony.
Pozornie surowa – daje ciepło i podkreśla
elegancki charakter wnętrza. Skontrastowana z akcentami w kolorze ponadczasowej
czerni staje się synonimem dobrego gustu
i smaku.
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lejla
Jest prosta, a jednocześnie elegancka,
nowoczesna, a zarazem nieszablonowa,
po prostu piękna …

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 37/110/29,5 cm

półka POL/160
wys./szer./gł.: 20/160/23 cm

półka POL/110
wys./szer./gł.: 20/110/23 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 43/110/52 cm
szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198/91/56 cm

witryna
REG1W1SL,P
wys./szer./gł.:
198/61/43,5 cm

witryna REG1WD1S
wys./szer./gł.:
146,5/61/43,5 cm

komoda KOm1D4S
wys./szer./gł.: 87/136/43,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
87/91/43,5 cm

szafka rtv RTV2D1S
wys./szer./gł.: 43,5/160/52 cm

lejla
dąb sonoma/lava

krzesło TOP
wys./szer./gł.:
96/42/50 cm
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stół LIMES
wys./szer./dł.: 74/90/140-180 cm

komoda KOM4S/60
wys./szer./gł.:
87/61/43,5 cm

witryna wisząca
SFW1W P,L
wys./szer./gł.:
108/46/29,5 cm

szafka wisząca
SFW1D L,P
wys./szer./gł.:
108/46/29,5 cm

system modułowy
15 elementów

Lejla to źródło nowoczesnej funkcjonalności.
Lekkości dodają jej eleganckie witryny oraz
fantazyjne nóżki, które delikatnie odrywają
meble od ziemi. Z pewnością docenisz komfort użytkowania mebli, w których każdy detal
jest dopracowany.
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azteca
Cenisz nowoczesny design i wysoki komfort?
Wybierz kolekcję, która w nietuzinkowy sposób
łączy te dwie cechy i pozwala urządzić wnętrze
wychodzące poza utarte schematy.

szafka wisząca SFW1K/4/11
wys./szer./gł.: 41/105/35 cm

półka P/2/11
wys./szer./gł.:
20/105/25 cm

półka P/2/15
wys./szer./gł.: 20/150/25 cm

energooszczędne
oświetlenie LED

witryna wisząca
SFW1W/10/6
wys./szer./gł.:
102/60/35 cm

ława LAW/4/11
wys./szer./gł.: 40/110/65 cm
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łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-86/165/214 cm

szafka rtv RTV2D2S/4/15
wys./szer./gł.: 43/150/47 cm

energooszczędne
oświetlenie LED

materac i wkład
w opcji

szafka nocna
KOM2S/4/5
wys./szer./dł.:
43/50/41 cm

ława LAW/4/11 l
wys./szer./gł.: 40/110/65 cm

komoda
KOM5S/10/6
wys./szer./gł.:
104/60/41 cm

komoda KOM2W1D3S/10/15
wys./szer./gł.: 104/150/41 cm

szafa SZF2D/19/11
wys./szer./gł.:
193/105/57 cm

szafa SZF3D/21/18
wys./szer./gł.: 210/180/57 cm
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komoda KOM3D3S/8/15
wys./szer./gł.: 84/150/41 cm

komoda KOM4S/8/11
wys./szer./gł.: 84/105/41 cm

szafka REG4D/8/11
wys./szer./gł.: 84/105/41 cm

azteca
biały/biały wysoki połysk
dąb san remo

system modułowy
16 elementów

biały/dąb san remo
dąb san remo/biały wysoki połysk

Listwa ozdobna
dąb wenge magia

Azteca to wyższy standard nowoczesności. Elegancką prostotę mebli w wybarwieniu dąb san
remo lub biały wysoki połysk przełamuje ryflowana
listwa, która ciekawie koresponduje z nieskazitelną powierzchnią frontów.
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senegal
Kolekcja dla perfekcjonistów i miłośników komfortu.
Dostępna w dwóch wersjach – z akcesoriami
standardowymi lub o podwyższonym standardzie.

(listwy frontu
górnego witryny
nie występują
w kolorze:
beż szampański
wysoki połysk)

krzesło SENEGAL
wys./szer./gł.:
95/47/52 cm

ława LAW/110
wys./szer./dł.: 53,5/59/110 cm

stół STO/160
wys./szer./dł.: 76/90/160-200 cm

C A
komoda KOM5S
wys./szer./gł.: 119/62/42 cm

szafka wisząca SFW/150
wys./szer./gł.: 38/150,5/28 cm

C A
regał REG1D1S L/P
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm

komoda KOM2D4S C A
wys./szer./gł.: 97,5/150/42 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 97,5/104/42 cm

szafka KOM4D C A
wys./szer./gł.: 119/113/42 cm

komoda KOM1D5S C A
wys./szer./gł.: 119/104/42 cm

szafka rtv RTV2S C A
wys./szer./gł.: 32,5/150,5/47 cm

wezgłowie
tapicerowane
w opcji

C A
szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.: 32,5/57,5/42 cm
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oświetlenie
LED
w opcji

materac i wkład w opcji

C A
witryna REG1D1W L, P
wys./szer./gł.: 203/62/42 cm

szafa SZF2D2S C A
wys./szer./gł.: 203/96,5/57,5 cm

szafa SZF3D C A
wys./szer./gł.: 208,5/163/57,5 cm

senegal
alhambra
dąb sonoma

system modułowy
16 elementów

alhambra/beż szampański wysoki połysk

1. wersja C - akcesoria standardowe
2. wersja A - akcesoria o podwyższonym standardzie
• prowadnice z systemem cichego domykania w szufladach
• zawiasy gwarantujące równomierne i ciche domykanie frontów
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44-96/172/206 cm
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kaspian
Pełne ciepła beże i brązy to przepis na doskonałą sypialnię
– wnętrze stworzone dla Twojej wygody i odpoczynku.

materac i wkład w opcji

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

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

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

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

witryna wisząca
SFW1W/140
wys./szer./gł.:
40/143,5/30,5 cm

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

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

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

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

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

regał zamknięty
REG2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm

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

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

oświetlenie
w opcji

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
33,5/143,5/55,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92/105/40,5 cm

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

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

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

regał REG/90
wys./szer./gł.:
200,5/90/40,5 cm
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Wnętrze pełne światła i pozytywnych impulsów.
Rozsmakujesz się w nim, jeśli cenisz komfort
i dbasz o funkcjonalność.

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

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

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

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

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

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

szafa SZF1D2SP
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm

kaspian
dąb sonoma
dąb sonoma/biały połysk

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

system modułowy
26 elementów

dąb monument
wenge
wenge/szary wysoki połysk
wenge/biały wysoki połysk

System tworzą moduły o zróżnicowanych wymiarach i funkcjach dostępne w bogatej kolorystyce. Wybieraj kolory frontów i korpusów,
planuj i ustawiaj meble tak, jak tylko chcesz.
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kaspian II
dąb durance

system modułowy
19 elementów

Nieodparty urok kolekcji kryje się w
nych formach i precyzyjnie zdobionych,
uchwytach, które dają wrażenie zawsze
nego wnętrza. Całość dopełniają bliskie
i stylistyczna równowaga.

minimalistyczkwadratowych
uporządkowanaturze kolory

6.

materac i wkład w opcji

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

witryna wisząca SFW1W/140
wys./szer./gł.: 40/143,5/30,5 cm

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

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

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33,5/143,5/55,5 cm
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łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 35-60,5/166/206,5 cm

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

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

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

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

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

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

oświetlenie
LED
w opcji

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

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

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

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

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

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

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 211/153,5/55,5 cm
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raflo
Skieruj się do wnętrza pełnego
ciepła i niepowtarzalnego stylu.

witryna
REG1W_19_6I
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm
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witryna
REG1W_19_6II
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

witryna
REG1W1S_19_6
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

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

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

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

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

regał zamknięty
REG1D1S_19_6
wys./szer./gł.:
192,5/59/35,5 cm

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

szafa SZF3D_21_17
wys./szer./gł.: 205/166/65,5 cm
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materac i wkład w opcji

krzesło
RAFLO (AKRM)
wys./szer./gł.: 93/44/49 cm

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

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

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

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

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

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

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

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 37-82,5/180,5/207 cm

raflo

witryna wisząca SFW1WK_4_15
wys./szer./gł.: 37/152/25,5 cm

orzech salev

system modułowy
24 elementy

dąb wenge brąz/piaskowy wysoki połysk
oświetlenie
Halogen light

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

dąb wenge brąz
orzech salev/piaskowy wysoki połysk
orzech salev/piaskowy wysoki połysk

komoda KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.: 73,5/152/35,5 cm
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komoda KOM2W4S_10_16
wys./szer./gł.: 96,5/160/45,5 cm

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

Prawdziwe piękno tkwi w szczegółach. Ozdobne frezowane listwy, ryflowane wnętrza witryn,
efektowne przeszklenia oraz subtelne, dopełniające całość stylistyki oświetlenie LED to esencja
kolekcji Raflo.
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iberia
Niepowtarzalny urok naturalnych materiałów
– forniru i litego drewna – sprawia, że meble
o nowoczesnej sylwetce nabierają
ponadczasowego wyrazu.

uchwyty
w opcji za
dodatkową
opłatą

półka POL/145
wys./szer./gł.: 6/145,5/23 cm

oświetlenie
LED
w opcji

wezgłowie tapicerowane
w opcji
materac i wkład w opcji

witryna
REG1WL/P/12
wys./szer./gł.:
123,5/58/42 cm

krzesło IBERIA
wys./szer./gł.:
88/52/58 cm

szafka rtv RTV1S/145
wys./szer./gł.: 41,5/145,5/51,5 cm

stół STO/160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 85/105,5/42 cm
ława LAW/70
wys./szer./dł.:
52/70/70 cm

oświetlenie
LED
w opcji
oświetlenie
LED
w opcji
witryna wisząca
SFW1WL/P
wys./szer./gł.:
104/58/35,5 cm

regał
REGL/P/20
wys./szer./gł.:
200/58/40 cm
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witryna
REG1WL/P/20
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
200/105,5/60 cm

regał zamknięty
REG2DP/L/20
wys./szer./gł.:
200/58/42 cm

szafka rtv RTV1SL/P
wys./szer./gł.: 41,5/108/51,5 cm

łożko LOZ/160
wys./szer./dł.: 44,5-99,5/179/209 cm

iberia
lustro lus/140
wys./szer./gł.: 90x140x2,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 85/170/42 cm

dąb platinum
dąb kasztanowy

szafka nocna
KOM1SL/P
wys./szer./gł.:
41,5/58/42 cm

system modułowy
24 elementy

Prawdziwe piękno nie potrzebuje bogatej oprawy. Subtelne
przeszklenia i delikatne uchwyty z kryształkami Swarovskiego tchną we wnętrze odrobinę luksusu nie zakłócając pełnej
harmonii kształtów i form. Przekonaj się sam.
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august
Kluczem do eleganckiego wnętrza są odpowiednio
dobrane proporcje i stylistyczna równowaga.
Wszystko to odnajdziesz w kolekcji August.

oświetlenie
LED
w opcji

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

oświetlenie
LED
w opcji

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

*materac i wkład w opcji

półka POL/100
wys./szer./gł.:
4/100/25 cm
półka POL/148
wys./szer./gł.:
4/148,5/25 cm

witryna
REG1W2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

witryna
REG1W2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

august
wenge

witryna REG2W2D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm
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regał zamknięty
REG1D2SL
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

regał zamknięty
REG1D2SP
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

regał zamknięty REG4D
wys./szer./gł.:
199,5/100/45,5 cm

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

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm

krzesło HKRS
wys./szer./gł.:
91/45/50 cm

system modułowy
21 elementów

Piękno głębokiej barwy „wenge” podkreślają
oszczędne w formie, bezuchwytowe fronty i efektowne przeszklenia witryn. Taki design pozwala
urządzić nieszablonowe wnętrze w stylu modern.
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oregon
Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, by piękno
stało się częścią Twojego mieszkania.

oświetlenie
halogenowe
w opcji

materac i wkład w opcji

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

krzesło OREGON
wys./szer./gł.:
93/44/52 cm

witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
195/55/40 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 105,5/90/40 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.: 87,5/90/40 cm

szafka wisząca SFW/130
wys./szer./gł.: 42,5/136,5/30,5 cm
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biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 78/64,5/150 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/156/59,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
39,5/50/40 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 50,5-87,5/165/206,5 cm

oregon

półka POL/130
wys./szer./gł.: 5/136,5/30,5 cm

regał REG/90
wys./szer./gł.:
195/90/40 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.:
195/90/57 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
105,5/55/40 cm

komoda KOM2D3S
wys./szer./gł.: 87,5/136,5/43,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 39,5/136,5/43,5 cm

dąb sonoma
dąb canterbury

komoda KOM3S
wys./szer./gł.:
87,5/90/40 cm

system modułowy
17 elementów

Nie potrzeba wiele, by stworzyć piękne i stylowe
wnętrze. Idealna symetria, geometryczne formy
i eleganckie, kwadratowe uchwyty – wszystko
w doskonałym porządku.
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loren
Jeśli marzysz o wytwornym salonie, wykorzystaj system Loren kolekcję, która powstała z pasji do piękna.

półka POL/90
wys./szer./gł.:
3,5/97,5/25 cm

półka POL/140
wys./szer./gł.: 3,5/142,5/25 cm
szafka wisząca SFW/140
wys./szer./gł.: 40/142,5/28 cm
w opcji wezgłowie
tapicerowane

*materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW2W
wys./szer./gł.: 85/97,5/28 cm
* oświetlenie w opcji

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
108,5/57/40,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
108,5/97,5/40,5 cm

komoda KOM3S
wys./szer./gł.: 86,5/97,5/40,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 43,5/142,5/46,5 cm

komoda KOM2D3S
wys./szer./gł.: 86,5/142,5/40,5 cm

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

krzesło LOREN
wys./szer./gł.:
95/45/54 cm

stolik okolicznościowy
LAW/70
wys./szer./dł.:
52,5/74,5/74,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
43,5/51,5/40,5 cm

loren
wenge/akacja mali brąz
wenge/ szary wysoki połysk

łożko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-98/167,5/208 cm

system modułowy
19 elementów

dąb sonoma/biały połysk
dąb sonoma

witryna REG1W2SL
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
* oświetlenie w opcji
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witryna REG1W2SP
wys./szer./gł.:
198,5/57/40,5 cm
* oświetlenie w opcji

regał REG/87
wys./szer./gł.:
198,5/87/40,5 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.:
198,5/87/58,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 206/158/58,5 cm

Modna kolorystyka, elementy o różnych wymiarach
i przeznaczeniu, pojemność i funkcjonalność. Z kolekcją Loren masz wszystko, czego potrzebujesz, by
stworzyć wnętrze, w którym poczujesz się dobrze.
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lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/100/3,5 cm

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

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

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

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

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

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

dąb sonoma

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

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

regał zamknięty
REG1D2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

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

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

agustyn

oświetlenie
halogenowe

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.:
207,5/161/58,5 cm

materac i wkład w opcji

witryna wisząca SFW1WM
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm

witryna
REG1WM2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

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

system modułowy
18 elementów

Wyobraź sobie swój dom. Leniwe, niedzielne poranki
pachnące kawą, popołudnia z ulubioną książką w ręku
i wieczory pełne wytchnienia i relaksu. A teraz pomyśl,
jak miło będzie delektować się tym wszystkim w otoczeniu naturalnych, ciepłych barw kolekcji Agustyn …
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venom
Proste formy, lśniące tafle czerni i widoczne usłojenie
drewna – razem tworzą zaciszne i zmysłowe wnętrze
sypialni dla niej i dla niego.

szkło
hartowane

materac i wkład w opcji

półka pol/155
wys./szer./gł.: 5/155/26 cm

półka pol/113
wys./szer./gł.: 5/113/26 cm

półka pol/107
wys./szer./gł.: 5/107/26 cm

witryna wisząca sfw1k
wys./szer./gł.: 42/155/29 cm

oświetlenie
halogenowe

szkło
hartowane

łóżko loz/160 (wezgłowie tapicerowane)
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
49/58/40,5 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/112,5/40,5 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 92,5/107/40,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114x64x40,5 cm

szkło
hartowane

szkło
hartowane

stolik okolicznościowy law
wys./szer./dł.:
54/70/70 cm
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krzesło hkrs
wys./szer./gł.:
91/45/50 cm

stół sto/140
wys./szer./dł.: 76/90/140-170 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 92,5/155/40,5 cm

witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm

regał REG/90
wys./szer./gł.:
202,5/90/40,5 cm

szafa szf2d2s
wys./szer./gł.:
202,5/107/58 cm

venom

szafa szf5d2s
wys./szer./gł.: 212,5/158,5/58
cm.

orzech merano/czarny połysk

system modułowy
19 elementów

Marzysz o wyjątkowej aranżacji, która przez
długi czas będzie zachwycać, a dodatkowo
podniesie jakość Twojego życia? Oto kolekcja
Venom – meble, które perfekcyjnie łączą
niepowtarzalny design z najwyższą jakością
wykonania.
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półka pol107
wys./szer./gł.: 5x107x26 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
92,5/107/40,5 cm

półka pol155
wys./szer./gł.: 5/155/26 cm

łącznik LAC/70
wys./szer./gł.:
3,5x70,5x70,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114/64/40,5 cm

regał reg/90
wys./szer./gł.:
202,5/90/40,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
92,5/155/40,5 cm

półka pol113
wys./szer./gł.: 5/113/26 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/112,5/40,5 cm

materac i wkład w opcji

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
49/58/40,5 cm

witryna wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 42/155/29 cm

łożko LOZ160
wys./szer./dł.: 35,5-109/172,5/210 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 46,5/155/48,5 cm

venom mix
dąb sonoma
szkło
hartowane

energooszczędne
oświetlenie LED

witryna REG1w2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm
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komoda mobilna
KTN2S
wys./szer./gł.:
59,5/45,5/41,5 cm

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

dąb sonoma/biały wysoki połysk

biurko BIU1D2S
wys./szer./dł.: 75,5/66,5/138 cm

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

system modułowy
19 elementów

dąb sonoma/czarny brąz wysoki połysk

regał zamknięty
REG1D2S
wys./szer./gł.:
202,5/64/40,5 cm

Poznaj drugie oblicze kolekcji Venom. Jasne i bardzo subtelne meble przyciągają wzrok połyskującymi akcentami i prostotą stylu. Profesjonalne
akcesoria pozwolą delektować się każdą chwilą
spędzoną w domowym zaciszu.

79

półka POL/150
wys./szer./gł.: 20,5/150/21,5 cm

półka POL/90
wys./szer./gł.: 20,5/90/21,5 cm

materac i wkład w opcji

komoda KOM1D2W2S
wys./szer./gł.: 102/150/39 cm

w opcji półki 3 szt
oświetlenie
w opcji

oświetlenie
w opcji

dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk

witryna wisząca SFW1D1W
wys./szer./gł.: 81/90/29,5 cm
komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
102/60/39 cm

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
198/90/60 cm
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witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
198/60/39 cm

witryna REG1D1W2S
wys./szer./gł.:
142/90/39 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 82/150/39 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.:
42/90/45,5 cm

szafka rtv RTV3S
wys./szer./gł.: 42/150/45,5 cm

komoda KOM1D5S
wys./szer./gł.:
102/90/39 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
82/90/39 cm

domenica

szafka wisząca SFW1K
wys./szer./gł.: 30/150/29,5 cm
oświetlenie
w opcji

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
102/90/39 cm

system modułowy
16 elementów

biały/biały wysoki połysk
+ uchwyt: dąb trufla

Z elementami kolekcji Domenica poznasz przyjemność meblowania, a Twój salon całkowicie zmieni swoje oblicze. Aranżuj i eksperymentuj – dopasuj meble
do swojego gustu, stylu życia oraz wnętrza.
stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 42,5/60/120 cm
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**dla komody PKOM4S/11 w wersji wenge i dąb sonoma
w opcji dostępny jest front szuflady w kolorze sibu.

komoda **
PKOM4S/11
wys./szer./gł.
94,5/106,5/38cm

materac i wkład w opcji

łóżko
PLOZ140
wys./szer./dł.
42,5-70,5/147/206 cm

łóżko
PLOZ160
wys./szer./dł.
42,5-70,5/167/206 cm

szafka nocna
PSZN/5/3
wys./szer./gł.
34,5/51,5/38 cm

komoda
PKOM4S/6
wys./szer./gł.
94,5/61,5/38 cm

komoda
PKOM5S/6
wys./szer./gł.
112,5/61,5/38 cm

largo
Minimalizm i prostota dla
potrzebujących przestrzeni,
ergonomia i pojemność dla
miłośników funkcjonalizmu.
szafa* PSZF3D/21/16
wys./szer./gł. 212,5/166,5/62 cm
* szafa PSZF3D/21/16 nie występuje w całości
w kolorze wenge i dąb sonoma
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szafa
PSZF2D/20/10
wys./szer./gł.
202,5/106,5/62 cm

regał zamknięty
PREG1D/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm

regał PREG/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm

witryna PREG1W/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38 cm

83

szafka wisząca PSW/4/11
wys./szer./gł.:
40/106,5/30 cm

półka PP/1/11
wys./szer./gł.: 3,5/106,5/25 cm

szafka wisząca PSW/4/15
wys./szer./gł.:
40/151,5/30 cm

półka PP/1/15
wys./szer./gł.: 3,5/151,5/25 cm

szafka rtv PRTV2S/4/15
wys./szer./gł.:
40,5/151,5/56,5 cm
stolik okolicznościowy
PLAW
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

stół PSTO
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm

krzesło PKRS
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

szafka PREG4D
wys./szer./gł.:
112,5/106,5/38 cm

komoda PREG2D1K3S
wys./szer./gł.: 112,5/156,5/38 cm
w opcji wkładane półki (2szt./kpl.)
szer./gł. 51/35 cm

stół biurowy PBIU/7/12
wys./szer./dł.: 75/72/120 cm

stół biurowy PBIU/7/16
wys./szer./dł.: 75/72/160 cm

witryna wisząca
PSW1W/4/11
wys./szer./gł.:
40/106,5/30 cm

largo

dąb wenge ciemny
dąb sonoma

witryna wisząca
PSW1W/4/15
wys./szer./gł.:
40/151,5/30 cm

system modułowy
29 elementów

dąb wenge ciemny/sibu
dąb sonoma/sibu

szafka PREG2D
wys./szer./gł.:
94,5/106,5/38 cm
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szafka PREG3D
wys./szer./gł.:
94,5/151,5/38 cm

Rozbudowana kolekcja Largo daje ogromne
możliwości urządzania wnętrz. Zróżnicowane
moduły doskonale wkomponują się we wnętrze
jadalni, salonu, sypialni oraz gabinetu.
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july
Nowoczesna forma, delikatne profile frontów i ciepła kolorystyka wszystko to wprowadzi do wnętrza harmonię i równowagę.

półka POL/136
wys./szer./gł.: 3,5/136,5/25 cm

krzesło JULY
wys./szer./gł.:
95/45/51cm

stół PSTO
wys./szer./dł.:
75/85,5/130-180 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
111,5/101,5/40 cm

komoda
KOM4S/90
wys./szer./gł.:
90,5/90/40 cm

komoda
KOM4SL/P52
wys./szer./gł.:
90,5/52/40 cm

komoda KOM3D3S
wys./szer./gł.:
90,5/136,5/40 cm

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

biurko BIU/120 **
wys./szer./dł.:
77,5/58,5/120 cm

materac i wkład w opcji
szafka wisząca SFW/136
wys./szer./gł.: 32/136,5/30,5 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 42/136,5/46,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł: 42,5-75,5/165/205,5 cm

july

** w opcji półka na klawiaturę

oświetlenie
w opcji

akacja mali brąz

regał REG2S
wys./szer./gł.
200/80/40 cm
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regał REG4S
wys./szer./gł.
200/52/40 cm

witryna
REG1W3SL/P
wys./szer./gł.
200/52/40 cm

szafa SZF2D2S
wys./szer./gł.
200/90/57 cm

szafka nocna
KOM2SL/P
wys./szer./gł:
50/52/40 cm

system modułowy
20 elementów

Elementy kolekcji pozwalają na kompleksowe wyposażenie salonu, sypialni, gabinetu
oraz jadalni. Pojemne i funkcjonalne moduły
dają praktycznie nieograniczone możliwości
indywidualnej aranżacji wnętrza.
szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 207/153,5/57 cm
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materac i wkład w opcji

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

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

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

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/56/43 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 46,5-76,5/165/206,5 cm

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

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

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

lustro LUS
wys./szer./gł.:
78/101/3 cm
szafka RTV RTV2S/146
wys./szer./gł.: 37,5/146/55,5 cm

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

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

krzesło AREKA
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

areka

wenge/dąb wenge magia

opcja LED
podświetlenie półek
szklanych

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

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

otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”

otwieranie metodą „naciśnij i otwórz”
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regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

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

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

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

stół OCEAN MAX 90
wys./szer./dł.:
78/90/90-250 cm

system modułowy
20 elementów

Otwierane bezuchwytowo szafki, pojemne szafy
i szuflady oraz ergonomiczne półki wiszące dają
dużą przestrzeń do przechowywania. Zróżnicowane bryły pozwalają na zaaranżowanie wnętrz
na wiele sposobów.
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półka POL/100
wys./szer./gł.:
4,5/104/27 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
110,5/104/39 cm

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.:
110,5/60/39 cm

komoda
KOM4S/100
wys./szer./gł.:
90,5/104/39 cm

szafka KOM2D
wys./szer./gł.:
90,5/104/39 cm

półka POL/147
wys./szer./gł.:
4,5/148/27 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.:
90,5/148/39 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.:
75,5/64/120 cm

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 43,5/148/31 cm

szafka rtv RTV3S
wys./szer./gł.: 48,5/148/56,5 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.:
46,5-90,5/165/205,5 cm

palemo
wiśnia malaga
oświetlenie
w opcji

regał zamknięty
REG1D
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm
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witryna
REG1W
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm

regał
REG/60
wys./szer./gł.:
197,5/60/39 cm

szafa
SZF2D
wys./szer./gł.:
197,5/104/56,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł. 211/157/56,5 cm

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
43,5/60/39 cm

system modułowy
20 elementów

Dobrze przemyślane wnętrze to wygoda,
funkcjonalność i komfort codziennego użytkowania mebli. Duża pojemność i ergonomia oraz szeroki wybór brył to najlepsza
recepta na aranżację pokoju dziennego,
sypialni oraz jadalni.
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materac i wkład w opcji

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

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

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

półka P_1_14
wys./szer./gł.: 3,5/144/25 cm
witryna wisząca SFW1W_4_14
wys./szer./gł.: 45/144/29,5 cm

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

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

regał zamknięty
REG1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.:
195,5/59,5/39 cm

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

szafka wisząca SFW_5_14
wys./szer./gł.: 48/144/29,5 cm
półka P_1_10
wys./szer./gł.:
3,5/101,5/25 cm

komoda KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.: 88/144/39 cm
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szafka rtv RTV2S_5_14
wys./szer./gł.: 48/144/56 cm

stolik ŁAWA MEZO
wys./szer./dł.: 55/65/110 cm

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

mezo
buk tatra

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

komoda
KOM4S/9/10
wys./szer./gł.:
88/101,5/39 cm

komoda
KOM1D1S/9/6 L/P
wys./szer./gł.:
88/59,5/39 cm

komoda
KOM5S/11/6
wys./szer./gł.:
108,5/59,5/39 cm

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

system modułowy
20 elementów

Elementy systemu umożliwiają optymalne
zagospodarowanie wnętrza salonu, sypialni
i gabinetu. Dzięki pakownym szafom, szafkom
i komodom możesz tworzyć dowolne układy
i dopasowywać wnętrze do własnych potrzeb.
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doors
system modułowy
20 elementów

wenge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2szt. HFD 804/520

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8szt. HFD 520/520

8szt. HFV 520/520

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

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

1szt. HFD 1616/520
5szt. HFD 520/520

Mniej znaczy więcej. Nowoczesna, prosta
sylwetka i bezuchwytowe fronty to esencja
ponadczasowego minimalizmu.

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFD 520/520
4szt. HFV 520/520
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4szt. HFV 520/520
4szt. HFD 520/520
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szafka wisząca HZO 4/12
wys./szer./gł.: 41/112,5/28 cm

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

komoda mobilna
HKOM3S 7/5
wys./szer./gł.: 66/46/46,5 cm

szafka wisząca HZO 4/17
wys./szer./gł.: 41/167,5/28 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materac i wkład w opcji

łóżko HLOZ 140
wys./szer./dł.:
36-73,5/148,5/205,5 cm

doors
wenge
krzesło DOORS HKRS
wys./szer./gł.: 91/45/50 cm

komoda HKOM4S 9/12
wys./szer./gł.: 86,5/113/40,5 cm
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stół HSTO 140
wys./szer./dł.:
77,5/90/140-180 cm

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

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

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

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

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

system modułowy
20 elementów

System modułowy Doors daje swobodę aranżacji.
Samodzielnie urządzisz ergonomiczne wnętrze sypialni, salonu, gabinetu, a nawet pokoju młodzieżowego. Zróżnicowane elementy kolekcji tworzą duże
pole dla Twojej wyobraźni i możliwości dla wnętrza,
które urządzasz.
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półka P_1_10
wys./szer./gł.:
4,5/100/26 cm

półka P_1_15
wys./szer./gł.: 4,5/150/26 cm

szafka REG4D_11_10
wys./szer./gł.:
106,5/100/45 cm

komoda KOM2D1K3S_11_15
wys./szer./gł.: 106,5/150/45 cm

witryna wisząca
SFW1W_4_10
wys./szer./gł.:
40/100/26 cm

komoda KOM5S/11/5
wys./szer./gł.
106,5/50/45 cm

szafka REG2D_11_8
wys./szer./gł.:
106,5/80/45 cm

szafka rtv RTV2S_5_10
wys./szer./gł.:
46,5/100/59,5 cm

witryna wisząca SFW1W_4_15
wys./szer./gł.: 40/150/26 cm

szafka rtv RTV2S_5_15
wys./szer./gł.:
46,5/150/59,5 cm

materac i wkład w opcji

szafa SZF2D_19_8
wys./szer./gł.:
194,5/80/59,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.:
194,5/50/45 cm

komoda KOM5S_11_10
wys./szer./gł.:
106,5/100/45 cm

tauri
dąb wenge

krzesło TAURI
wys./szer./gł.:
94/46/54 cm
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stół TAURI
wys./szer./dł.:
76/90/140-180 cm

witryna
REG1W2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.:
194,5/50/45 cm

witryna REG2W_19_8
wys./szer./gł.:
194,5/80/45 cm

łóżko LOZ_160
wys./szer./dł.: 30-70/173/206,5 cm

szafka nocna
KOM2S_4_5
wys./szer./gł.:
38,5/50/45 cm

system modułowy
20 elementów

Mocny jak czarna kawa kolor „wenge”, doskonale
wyważone proporcje i nowoczesna forma to atuty
kolekcji Tauri. Szeroki wachlarz modułów oferuje możliwość tworzenia przemyślanych układów w domowych
wnętrzach.
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koen
Klasyka w minimalistycznym wydaniu?
Tylko z kolekcją Koen.

lustro
LUS/103
wys./szer./gł.:
78,5/103,5/2,5 cm

stolik LAW/110
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
114/103,5/40 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
114/58,5/40 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
93,5/103,5/40 cm

szafka wisząca SFW/103
wys./szer./gł.:
42/103,5/26,5 cm

witryna wisząca SFW1W/148
wys./szer./gł.: 41,5/150/26,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.:
44,5/103,5/56,5 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 33/150/56,5 cm

*materac i wkład
do łóżka w opcji

szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208/163,5/56,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-75,5/165/205,5 cm

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
44,5/58,5/40 cm

krzesło
KOEN (PKRS)
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

koen
dąb canterbury

* opcja LED
podświetlenie
półek
szklanych

szafka SZF2D2S
wys./szer./gł.:
200,5/103,5/56,5 cm
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witryna REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/58,5/40 cm

regał REG2S
wys./szer./gł.:
200,5/94/40 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 93,5/150/40 cm

stół STO/130
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm

system modułowy
17 elementów

Ponadczasowa prostota nigdy nie wyjdzie
z mody. Jej zalety poznasz decydując się na
kolekcję Koen. Nie narzucająca się stylistyka
mebli w kolorze dąb canterbury doskonale kontrastuje ze srebrem stylizowanych uchwytów.
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oświetlenie
halogenowe
w opcji

półka POL/148
wys./szer./gł.: 4/148,5/25 cm
witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 48/148,5/30,5 cm

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

materac i wkład w opcji

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

witryna REG1W2SL/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S L/P
wys./szer./gł.:
199,5/64/45,5 cm

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

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

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

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

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

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

orient
jabłoń plato ciemna

krzesło ORIENT
wys./szer./gł.:
96/44/50 cm
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stół STO 180/95
wys./szer./dł.: 77/95/180-240 cm

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

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

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

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 207,5/161/58,5 cm

system modułowy
18 elementów

Wprowadź odrobinę orientu do swojej przestrzeni. Gładkie fronty z wyraźnie zarysowanymi
słojami drewna łączą w sobie to, co najważniejsze – styl, oryginalność i egzotyczny klimat.
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kent
Z myślą o miłośnikach
klasycznych wnętrz ...

lustro

ELUS 102

wys./szer./gł.:
106,5/102/11 cm

szafka rtv ERTV 100
wys./szer./gł.:
54,5/101/54,5 cm

stolik okolicznościowy ELAW 130
wys./szer./dł.: 51,5/130/65 cm

ławostół ELAST 130/170
wys./szer./dł.: 60-76/67/134-174 cm

komoda
EKOM 5S/6
wys./szer./gł.:
108,5/61,5/45 cm

witryna lewa

EWIT 1DL
wys./szer./gł.:
204,5/70,5/43 cm
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komoda EKOM 5S/10
wys./szer./gł.:
90,5/101/45 cm

witryna prawa
EWIT 1DP
wys./szer./gł.:
204,5/70,5/43 cm

biurko EBIU 158K
wys./szer./dł.: 77/68/158 cm

witryna EREG 3W2S
wys./szer./gł.:
204,5/167,5/43-49,5 cm

360 cm

stół ESTO 160
wys./szer./dł.: 76,5/90/160-200 cm

stół KENT MAX
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm

krzesło EKRS
wys./szer./gł.:
98/45/55 cm

krzesło EKRS P
wys./szer./gł.:
98/59/55 cm

witryna ENAD 2W
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/110/43 cm

witryna ENAD 3W
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/162,5/43 cm

komoda EKOM 2D2S
wys./szer./gł.: 90,5/101/45 cm

komoda EKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm

krzesło KENT SMALL
wys./szer./gł.:
92/47/52 cm
witryna narożna ENAD 1WN
(nadstawka na komodę)
wys./szer./gł.: 114,5/58,5/58,5 cm

komoda narożna
EKOM 1DSN
wys./szer./gł.:
90,5/60/60,5 cm

139

materac i wkład w opcji

łóżko ELOZ 160
wys./szer./dł.: 60,5-81,5/175/210 cm

lustro
ELUS 155
wys./szer./gł.
88/154,5/11cm

szafka nocna
EKOM 1S
wys./szer./gł.:
52,5/56,5/38,5 cm

komoda EKOM 8S
wys./szer./gł.: 90,5/153,5/45 cm

regał EREG 100 O
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm

witryna EWIT 2D2S
wys./szer./gł.:
204,5/110/43 cm

szafka na buty
EBUT 88
wys./szer./gł.:
59,5/88,5/32 cm

wieszak
EWIE 100
wys./szer./gł.:
108,5/30/3 cm

kent
dąb amsterdam
kasztan

wieszak
EWIE 190
wys./szer./gł.:
191,5/50/3 cm

przedpokój EPPK 110
wys./szer./gł.:
204,5/119,5/43 cm

system modułowy
26 elementów

Styl klasyczny ma nienaganne maniery. Przekonaj się
o tym, wybierając kolekcję Kent. Eleganckie wzornictwo, stonowana kolorystyka oraz subtelne uchwyty
sprawią, że Twoje wnętrze będzie szykowne przez lata.
szafa ESZF 2D1S
wys./szer./gł.:
204,5/110/65,5 cm
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szafa ESZF 4D2S
wys./szer./gł.: 225/227/53-65,5 cm

szafka na buty
EBUT 60
wys./szer./gł.:
121/72/19,5 cm
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natalia
Niepowtarzalny wygląd mebli Natalia
jest efektem finezyjnego wykonania
stylizowanych dekoracji.

lustro
LUSTRO 130
wys./szer./gł.
82,5/127,5/7,5cm

szafa SZAFA 190
wys./szer./gł.: 197/185,5/63 cm

szafa SZAFA 100
wys./szer./gł.: 197/96/63 cm

toaletka TOALETKA 140
wys./szer./gł.: 77/134/36 cm

materac i wkład w opcji

biurko BIU 160
wys./szer./dł.: 77/75/160 cm
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szafka nocna
KOMODA 55/1S
wys./szer./gł.:
54/53,5/36 cm

łóżko
LOZ 140
wys./szer./dł.
45-76/154/213cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł.
45-76/174/213cm
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komoda KOMODA 150/3S
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm

komoda KOMODA 130
wys./szer./gł.: 113/128/44 cm

stół STO 140
wys./szer./dł.: 80/80/140-180 cm

witryna NADSTAWKA 150
wys./szer./gł.: 111/150,5/45cm

stół STO 160
wys./szer./dł.: 80/90/160-210 cm

witryna NADSTAWKA 100
wys./szer./gł.: 111/96/45cm

krzesło DKRS II
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm

witryna narożna
NADSTAWKA NAR 60 L/P
wys./szer./gł.: 111/60/60cm

stolik okolicznościowy ŁAWA 120
wys./szer./dł.: 55,5/65/120 cm

komoda
KOMODA 60/4S
wys./szer./gł.:
108,5/58,5/44 cm

komoda
KOMODA 100/4S
wys./szer./gł.:
108,5/93,5/44 cm

szafka rtv RTV2D
wys./szer./gł.: 48/160/40 cm

natalia
wiśnia primavera
modrzew sibiu jasny

regał
REGAŁ 60
wys./szer./gł.:
197/56/45 cm
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witryna
WITRYNA 70 L/P
wys./szer./gł.:
197/66/45 cm

witryna
WITRYNA 100/2S
wys./szer./gł.:
197/96/45 cm

szafka rtv RTV 100
wys./szer./gł.:
74/93,5/61,5 cm

NOWY KOLOR

system modułowy
26 elementów

Rzeźbione i tłoczone elementy połączone z ozdobnymi uchwytami doskonale oddają charakter stylistyki dawnych dworków i pałacowych wnętrz.
Klasyczne rozwiązania to umiejętne połączenie
prostoty i smaku, które znajdziemy w każdym
z elementów kolekcji.
komoda KOMODA 150
wys./szer./gł.: 85/148/44 cm

komoda KOMODA 100
wys./szer./gł.: 85/93,5/44 cm

komoda narożna
KOMODA NAR 60 L/P
wys./szer./gł.:
85/59/59 cm
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lustro
LUS/90
wys./szer./gł.:
90/90/3 cm

bolden

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 205,5/154/55,5 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.: 198,5/90/55,5 cm

komoda KOM4S/90
wys./szer./gł.:
89,5/90/41,5 cm

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

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł.:
108/60/41,5 cm

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

materac i wkład w opcji

Prawdziwe piękno
nie potrzebuje
bogatej oprawy.
komoda
KOM1S/60
wys./szer./gł.:
34,5/60/38,5 cm

szafka nocna
KOM1S/55
wys./szer./gł.:
45,5/56/41,5 cm
łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 42,5-70,5/174,5/205 cm
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147

szafka rtv RTV1S/105
wys./szer./gł.:
45,5/104,5/55,5 cm

stolik okolicznościowy LAW/120
wys./szer./dł.: 47/58/120 cm

biurko BIU2D2S
wys./szer./dł.: 77,5/67/160 cm

półka POL/105
wys./szer./gł.: 3,5/104,5/25 cm

półka POL/90
wys./szer./gł.:
3,5/90/25 cm

szafka wisząca
SFW/105
wys./szer./gł.:
39,5/104,5/30,5 cm

biurko BIU1D1S
wys./szer./dł.: 77,5/67/120 cm

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

szafka KOM4D
wys./szer./gł.:
108/104,5/41,5 cm
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witryna
REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
198,5/60/41,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/147/41,5
cm

witryna wisząca SFW1W/147
wys./szer./gł.: 39,5/147/30,5 cm

komoda KOM2W5S
wys./szer./gł.: 108/147/41,5 cm

szkło mleczne
hartowane

stół STO/150
wys./szer./dł.: 74,5/85/150-190 cm

bolden
wiśnia primavera

szkło mleczne
hartowane

regał zamknięty
REG2D1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

szkło mleczne
hartowane

półka POL/147
wys./szer./gł.: 3,5/147/25 cm

witryna REG2W1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

regał REG1S/90
wys./szer./gł.:
198,5/90/41,5 cm

krzesło
BOLDEN(XKRS)
wys./szer./gł.:
95/45/53 cm

system modułowy
29 elementów

Podziwiaj subtelną grę detali. Oryginalnie profilowana listwa, bardzo szykowne, mleczne szkło
witryn oraz bogato zdobione uchwyty w kolorze
starego złota tworzą perfekcyjną całość, która
zadowoli nawet największych koneserów piękna.
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largo classic
Poczuj niezwykły urok kolonialnej stylistyki.

łóżko
LOZ 140
wys./szer./dł.:
42,5-70,5/147/206 cm

szafa SZF3D/21/16
wys./szer./gł.: 214/166,5/62 cm
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szafa SZF2D/20/10
wys./szer./gł.: 204/106,5/62 cm

regał zamknięty
REG1D/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

szafka nocna
SZN/5/3
wys./szer./gł.:
36/51/38 cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł.:
42,5-70,5/167/206 cm

materac i wkład w opcji

szafka wisząca SW/4/11
wys./szer./gł.: 40/106,5/30 cm

szafka wisząca SW/4/15
wys./szer./gł.: 40/151,5/30 cm

szafka REG2D
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm

szafka REG3D
wys./szer./gł.: 96/151,5/38 cm
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lustro
LUS/11/8
wys./szer./gł.
80/106,5/4,5 cm

stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dł.: 55/70/110 cm

szafka rtv RTV2S/4/15
wys./szer./gł.: 42/151,5/56,5 cm

szafka REG4D
wys./szer./gł.: 114/106,5/38 cm

w opcji wkładane półki (2 szt. kpl)
szer./gł. 51/35

komoda KOM4S/11
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm

komoda KOM4S/6
wys./szer./gł.:
96/61,5/38 cm

regał REG/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

witryna
REG1W/20/6
wys./szer./gł.:
204/61,5/38 cm

komoda REG2D1K3S
wys./szer./gł.: 114/156,5/38 cm

komoda
KOM5S/6
wys./szer./gł.:
114/61,5/38 cm

stół STO
wys./szer./dł.: 75/85,5/130-180 cm

krzesło PKRS
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

largo classic
witryna wisząca SW1W/4/11
wys./szer./gł.: 40/106,5/30 cm

witryna wisząca SW1W/4/15
wys./szer./gł.: 40/151,5/30 cm

wiśnia włoska

system modułowy
26 elementów

Esencją kolekcji są łagodnie profilowane linie frontów, które wytwornie prezentują się w otoczeniu
solidnej ramy i ręcznie frezowanych cokołów.
Całość dopełniają punktowe, mosiężne uchwyty
i ciepła kolorystyka włoskiej wiśni.
witryna REG2W
wys./szer./gł.: 96/106,5/38 cm
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witryna REG2W1D
wys./szer./gł.: 96/151,5/38 cm
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materac i wkład w opcji

szafka nocna
DKOM 1S
wys./szer./gł.:
57,5/50/38 cm

bawaria
Jak nuta z pięciolinią,
każdy element systemu
idealnie współgra ze sobą.

komoda DKOM 3S
wys./szer./gł.:
87/99,5/45,5 cm

łóżko DLOZ 160
wys./szer./dł.: 60-83/169/210 cm

biurko DBIU 175
wys./szer./dł.: 76,5/80/175 cm

szafa DSZF 4D1S
wys./szer./gł.: 220/206,5/63 cm

komoda DKOM 4S
wys./szer./gł.:
109,5/60/45,5 cm
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szafa DSZF 2D1S
wys./szer./gł.:
200/101,5/63 cm

szafka rtv DRTV 100
wys./szer./gł.:
61/99,5/56,5 cm
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lustro
DLUS 131
wys./szer./gł.:
87/131,5/7,5 cm

szafka DKOM 4D
wys./szer./gł.: 87/180/46 cm

witryna narożna
DNAD 1WN
(nadstawka na komodę narożną)
wys./szer./gł.:
113,5/49/49 cm

komoda narożna
DKOM 1DN
wys./szer./gł.:
87/54,5/54,5 cm

witryna wisząca
DNAD 3W/65
wys./szer./gł.:
65/136,5/42 cm

stolik okolicznościowy
DLAW 120
wys./szer./dł.: 54/68/120 cm

komoda DKOM 2D3S/185
wys./szer./gł.: 87/184,5/49,5 cm

360 cm

krzesło DKRS II
wys./szer./gł.:
94/46/55 cm

krzesło DKRS II P
wys./szer./gł.:
94/57/55 cm

witryna DNAD 2W
wys./szer./gł.: 113,5/91,5/38 cm

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

fotel DFOT
wys./szer./gł.:
97-110/59/68 cm

fotel DFOT II
wys./szer./gł.:
94-107/58/66 cm

witryna DNAD 3W/113
wys./szer./gł.: 113,5/136,5/42 cm

stół DSTO 150
wys./szer./dł.: 78/90/160-200 cm

bawaria
orzech włoski
fronty w kolorze orzecha włoskiego,
korpusy w kolorze kasztanu

stół BAWARIA MAX
wys./szer./dł.: 78/100/160-360 cm

system modułowy
31 elementów

Ponadczasowe piękno drewna i forniru pozwoli wprowadzić do wnętrza atmosferę dawnych epok. Wzrok
przyciągną głębokie rzeźbienia, patynowany mosiądz
uchwytów oraz kuliste kształty nóżek. Swobodę aranżacji zyskasz dzięki wielu zróżnicowanym modułom.
regał DREG 60 O
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm
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regał DREG 100 O
wys./szer./gł.:
200/101,5/40 cm

witryna DWIT 1DL
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm

witryna DWIT 1DP
wys./szer./gł.:
200/62/40 cm

witryna DWIT 2D1S
wys./szer./gł.:
200/101,5/40 cm

witryna DWIT 3D2S
wys./szer./gł.: 200/156,5/44 cm

szafka DKOM 2D
wys./szer./gł.: 87/89,5/45,5 cm

komoda DKOM 2D3S/135
wys./szer./gł.: 87/134,5/49,5 cm
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orland
Kolekcja zachwyca wyrafinowaną formą,
niezwykłą precyzją wykonania
i wykorzystaniem materiałów o najwyższych
walorach wizualnych i użytkowych
– naturalnego drewna i forniru.

Po rozłożeniu
stół osiąga długość
nawet do 360 cm.

krzesło ORLAND
wys./szer./gł.:
94/44/53 cm

stół STO 4W
wys./szer./dł.:
78/110/160-360 cm

stół STO 2W
wys./szer./dł.:
76/100/140-230 cm

toaletka TOL2S
wys./szer./gł.:
77/108/59,5 cm

komoda KOM4S/120
wys./szer./gł.:
90,5/125,5/51 cm

komoda
KOM6S/60
wys./szer./gł.:
132,5/65,5/51 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 40-78/170,5/208 cm
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szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
45,5/48,5/40 cm

szafa SZF3D1S/140
wys./szer./gł.:
215,5/156/61,5 cm
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regał REG1S/90
wys./szer./gł.:
213,5/90-96/39,5 cm

witryna NAD2W/150
wys./szer./gł.: 98/155/36,5 cm

regał REG1S/60
wys./szer./gł.:
213,5/60-66/39,5 cm

witryna REG2W2S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/42,5 cm

witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
188,5/66/42,5 cm

szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
188,5/96/61,5 cm

orland
czereśnia orland

lustro LUS
wys./szer./gł.: 85/140/6 cm

dąb bielony

system modułowy
23 elementy

dąb mokka

Zwolennicy klasyki z pewnością docenią piękno stylizowanych detali – subtelnie profilowanych nóżek, dekoracyjnych uchwytów i oryginalnie wykończonych blatów.
Łam schematy, masz tyle możliwości!

komoda KOM2D4S/150
wys./szer./gł.: 90,5/155,5/51 cm
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komoda KOM8S/140
wys./szer./gł.: 90,5/140,5/51 cm

szafka rtv RTV1S/140
wys./szer./gł.: 48,5/140,5/57 cm

szafka rtv RTV2S/90
wys./szer./gł.:
70/95,5/57 cm

stolik okolicznościowy
LAW/100
wys./szer./dł.:
52,5/60/105 cm
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* oświetlenie
LED w opcji

stół MAROCCO
wys./szer./dł.: 77/87/132-182 cm

krzesło MAROCCO
wys./szer./gł.:
93/44/49 cm

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

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

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

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 209,5/161/55,5 cm

półka POL/146
wys./szer./gł.: 3,5/146/25 cm
szafka wisząca SFW/146
wys./szer./gł.: 35/146/27 cm

lustro LUS
wys./szer./gł.: 78/101/2,5 cm

materac i wkład w opcji

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
199,5/101/55,5 cm

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

regał zamknięty
REG1 D
wys./szer./gł.:
199,5/56/43 cm

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

marocco
wenge/dąb wenge mahoń

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

system modułowy
17 elementów

Marocco zachwyca nie tylko formą, ale też pięknem
dębowej faktury i głębokim mahoniowym odcieniem.
To doskonała propozycja dla wielbicieli klasycznych
kanonów piękna, jak również orientalnego klimatu.
szafka rtv RTV2S/146
wys./szer./gł.: 37,5/146/55,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 91,5/101/43 cm

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

szafka nocna KOM1S
wys./szer./gł.:
37,5/56/43 cm
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półka POL/90
wys./szer./gł.: 4/93,5/25 cm

materac i wkład w opcji

półka POL/130
wys./szer./gł.: 4/134/25 cm
szafka wisząca SFW/100
wys./szer./gł.: 39/103/33 cm

lustro LUS/100
wys./szer./gł.: 70/101,5/5,5 cm

stół STO 8/14
wys./szer./dł.: 76,5/90/140-180 cm
komoda KOM4S/100
wys./szer./gł.: 89/103/42,5 cm

komoda KOM6S
wys./szer./gł.:
118,5/73/42,5 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89/142,5/42,5 cm

krzesło ALEVIL
wys./szer./gł.:
95/45/51 cm

stolik okolicznościowy LAW/100
wys./szer./dł.: 55,5/63/108 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 43-83,5/180,5/208,5 cm

szafka rtv RTV1S
wys./szer./gł.: 50/103/59,5 cm

alevil
czereśnia medi

szafka nocna
KOM1S/50
wys./szer./gł.:
48/58/42,5 cm

system modułowy
18 elementów

Alevil to manifestacja piękna klasyki. Profilowane fronty
o łagodnej linii są subtelne i bardzo kobiece. Uzupełniają je delikatne ornamenty, zdobione uchwyty w kolorze
złota oraz naturalne piękno forniru.
regał REG/90
wys./szer./gł.: 201,5/93/36 cm
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witryna REG1W2D2S
wys./szer./gł.: 201,5/132,5/42,5 cm

witryna REG1W1D1S
wys./szer./gł.:
201,5/58/42,5 cm
(tylko wersja prawa)

szafa SZF2D
wys./szer./gł.:
201,5/103/59,5 cm

szafa SZF3D
wys./szer./gł.: 201,5/162,5/59,5 cm
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kaspian classic
wiśnia primavera jasna

kolekcja klasyczna
16 elementów

Kluczem do klasycznego wnętrza są proporcje. W tej kolekcji prostota i minimalizm wzbogacone zostały o delikatne uchwyty w kolorze starego złota. Doskonała równowaga i subtelna gra detali rozkocha w sobie miłośników
kolonialnej stylistyki.

stolik okolicznościowy LAW/110
wys./szer./dł.: 48,5/58/110 cm

krzesło
KASPIAN CLASSIC
wys./szer./gł.:
98/47/53 cm

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

stół STO/150
wys./szer./dł.: 77/90/150-190 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 89,5/151/40,5 cm

*oświetlenie
w opcji

szafa SZF3D2S
wys./szer./gł.: 208,5/154/55,5 cm

witryna wisząca SFW1W
wys./szer./gł.: 40/151/30,5 cm

materac i wkład w opcji

szafka KOM4D
wys./szer./gł.: 109/102/40,5 cm
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komoda KOM4S
wys./szer./gł.: 89,5/90/40,5 cm

komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109/56/40,5 cm

biurko BIU/120
wys./szer./dł.: 77/65/120 cm

szafka rtv RTV2S
wys./szer./gł.: 40,5/151/48,5 cm

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 36-70,5/168/207,5 cm

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

witryna lewa
REG1W2S
wys./szer./gł.:
200,5/56/40,5 cm

167

materac i wkład w opcji

witryna narożna
NADN1W
wys./szer./gł.:
107/58/58 cm

lustro LUS/90
wys./szer./gł.:
76/99/6,5 cm

stół STO/145
wys./szer./dł.: 77/85/145-185 cm

komoda narożna
KOMN1D1S
wys./szer./gł.:
90,5/59/59 cm

komoda KOM4S
wys./szer./gł.:
90,5/94/44 cm

witryna REG1W1S
wys./szer./gł.:
197,5/69,5/44 cm

witryna REG2W1S
wys./szer./gł.:
197,5/99,5/44 cm

regał zamknięty
REG1D1S
wys./szer./gł.:
197,5/69,5/44 cm

szafa SZF2D1S
wys./szer./gł.:
197,5/99,5/61 cm

szafa SZF5D2S
wys./szer./gł.: 217/159,5/61 cm

krzesło

KENTAKI (NKRS)
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy

LAW/120
wys./szer./dł.: 51/60/120 cm

szafka rtv RTV2S

wys./szer./gł.: 47/124/53,5 cm

wys./szer./gł.: 90,5/94/44 cm
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komoda KOM5S
wys./szer./gł.:
109,5/64/44 cm

komoda KOM2D4S
wys./szer./gł.: 90,5/154/44 cm

wys./szer./dł.: 54,5-81/169/208 cm

kentaki
wiśnia primavera

szafka KOM2D

łóżko LOZ 160

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.:
47/54/41 cm

system modułowy
18 elementów

Marzysz o wnętrzu przepełnionym atmosferą
eleganckich salonów z minionych epok? Wybierz
kolekcję Kentaki - meble, które zachwycą wszystkich
miłośników tradycyjnych form. Wyraziste, frezowane zdobienia, charakterystyczne zwieńczenia oraz
dekoracyjne uchwyty to cechy, które zabiorą Cię
w podróż do dawnych rezydencji.
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stół NSTO
wys./szer./dł.: 76,5/85/145-180 cm

krzesło NKRS
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy NLAW
wys./szer./dł.: 50,5/60/120 cm

szafka rtv NRTV 1S
wys./szer./gł.:
56/103/55 cm

lustro
NLUS 125
wys./szer./gł.:
87,5/132/6 cm

materac i wkład w opcji

komoda NKOM 2W3S1B
wys./szer./gł.: 128,5/153/44,5 cm

witryna narożna
NNAD 1WN
wys./szer./gł.:
115/51,5/51,5 cm

komoda NKOM 4D2S
wys./szer./gł.: 86,5/173/44,5 cm

komoda NKOM 3S
wys./szer./gł.:
86,5/103/44,5 cm

szafka nocna
NKOM 1SO
wys./szer./gł.:
51/58,5/37 cm

łóżko NLOZ 160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

biurko NBIU 170
wys./szer./dł.: 77,5/75/170 cm

komoda NKOM 3D1S
wys./szer./gł.: 86,5/133/44,5 cm

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

komoda NKOM 1S
wys./szer./gł.:
42/73,5/37 cm

witryna NNAD 2W
wys./szer./gł.:
115/97,5/36,5 cm

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

komoda
NKOM 1D1S
wys./szer./gł.:
86,5/53,5/37 cm

stylius
czereśnia antyczna

komoda narożna
NKOM 1D1SN
wys./szer./gł.:
86,5/57,5/57,5 cm
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komoda NKOM 2D2S
wys./szer./gł.:
86,5/93/44,5 cm

witryna NWIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

regał
NREG 60 O
wys./szer./gł.:
201,5/62,5/39 cm

regał NREG 100 O
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

komoda NKOM 5S
wys./szer./gł.:
128,5/58,5/44,5 cm

szafa NSZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm

szafa NSZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm

system modułowy
26 elementów

Stylius to kwintesencja klasyki. Meble wyróżnia bogactwo formy w postaci precyzyjnie rzeźbionych elementów
i stylizowanych nóżek. 26 elementów kolekcji pozwala
na tworzenie swobodnych kompozycji salonu, gabinetu,
sypialni, jadalni, a nawet przedpokoju.
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*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

*w opcji
zwieńczenie brył

witryna wisząca SFW2D/120
wys./szer./gł.:
55,5-61/120-127,5/35-38,5 cm

*w opcji
zwieńczenie brył

szafka rtv RTV2S/120
wys./szer./gł.: 50,5/120/56,5 cm

biurko BIU/140
wys./szer./dł.: 75,5/70/140 cm

komoda KOM2D2S/120
wys./szer./gł.: 82/120/41,5 cm

regał REG/120
wys./szer./gł.:
194,5-200/120-127,5/35-39 cm

regał REG/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/35-39 cm

witryna REG1W1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm

bigger

półka POL/120
wys./szer./gł.: 3,5/120/20 cm

materac i wkład w opcji

regał zamknięty
REG1D1S/60
wys./szer./gł.:
194,5-200/60-67,5/41,5-45 cm

calvados

łóżko LOZ/160
wys./szer./dł.: 56,5-78/170/204,5 cm
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szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gł.:
43/50/40 cm

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

szafka KOM2D/120
wys./szer./gł.: 119/120/41,5 cm

komoda KOM4S/60
wys./szer./gł.:
82/60/41,5 cm

szafka KOM1D/60 L/P
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm

komoda KOM5S/60
wys./szer./gł.:
119/60/41,5 cm

szafa SZF2D1S/90
wys./szer./gł.:
194,5-200/90-97,5/57-60,5 cm

system modułowy
18 elementów

Ta kolekcja jest jak podróż w czasie, łączy
styl kolonialny z ponadczasowymi elementami klasyki i nowoczesną formą. Przypadnie Ci
do gustu, jeśli cenisz piękno i dbasz o funkcjonalne rozwiązania.
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lustro

LUS 125
wys./szer./gł.:
87,5/132/6 cm

materac i wkład w opcji

łóżko LOZ 160
wys./szer./dł.: 56-79/169/209 cm

szafa SZF 4D1S
wys./szer./gł.: 221/197/61,5 cm

szafa SZF 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/61,5 cm

lustro

witryna WIT 2D1S
wys./szer./gł.:
201,5/97,5/39 cm

witryna WIT 1D L/P
wys./szer./gł.:
201,5/67,5/39 cm

komoda KOM 4D2S
wys./szer./gł.: 86,5/173/44,5 cm

wieszak

LUS 46
wys./szer./gł.:
107,5/53/6 cm

witryna narożna

WIE 70
wys./szer./gł.:
159/71/3 cm

NAD 1WN
wys./szer./gł.:
115/51,5/51,5 cm

stół STO
wys./szer./dł.: 76,5/85/145-180 cm

witryna

NAD 2W
wys./szer./gł.:
115/97,5/36,5 cm

krzesło NKRS
wys./szer./gł.:
95/44/57 cm

stolik okolicznościowy LAW
wys./szer./dł.: 50,5/60/120 cm

ontario
klon ontario

szafka nocna
KOM 1SO
wys./szer./gł.:
51/58,5/37 cm
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komoda KOM 5S
wys./szer./gł.:
128,5/58,5/44,5 cm

komoda KOM 3S
wys./szer./gł.:
86,5/103/44,5 cm

komoda 3D1S
wys./szer./gł.: 86,5/133/44,5 cm

komoda KOM 1S
wys./szer./gł.:
42/73,5/37 cm

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

komoda narożna
KOM1D1SN
wys./szer./gł.:
86,5/57,5/57,5 cm

komoda KOM 2D2S
wys./szer./gł.: 86,5/93/44,5 cm

szafka rtv RTV 1S

wys./szer./gł.: 56/103/55 cm

system modułowy
23 elementy

Ontario to meble, które powstały z zamiłowania do tradycji. Odnajdziesz w nich wszystko, co stanowi esencję stylu klasycznego
– dyskretne, podkreślone patyną frezy, mosiężne uchwyty, stylizowane nóżki i starannie
rzeźbione zwieńczenia.
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regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

regał zamknięty
wys./szer./gł.:
235,5/60/35,5 cm

szafa
wys./szer./gł.:
235,5/90/52 cm

witryna
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/60/35,5 cm

szafa narożna
wys./szer./gł.:
235,5/90/33-90 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

regał (regał narożny)
wys./szer./gł.:
235,5/35,5/33 cm

regał (ukośny)
wys./szer./gł.:
235,5/50/35,5-52 cm

regał zamknięty
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

witryna
(nadstawka rtv)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

witryna wysoka
wys./szer./gł.:
235,5/60/35,5 cm

regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.:
194/90/35,5 cm

borys
olcha

system modułowy
18 elementów

Nieważne, ile metrów mamy do zagospodarowania – meble Borys pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał
każdego wnętrza. Wysoka, prosta zabudowa z głębokimi
komodami i półkami i pojemne moduły to wszystko czego
potrzebujesz, by mieszkało się jeszcze wygodniej.
komoda
(podstawka 60)
wys./szer./gł.:
41,5/60/52 cm
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komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

komoda (komoda 90)
wys./szer./gł.:
74,5/90/52 cm

komoda 60
wys./szer./gł.:
74,5/60/52 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.:
41,5/90/52 cm
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szafka wisząca
JPOL 120
wys./szer./gł.:
38,5/120/27 cm

biurko JBIU 2S
wys./szer./dł.: 78/65/120 cm

biurko JBIU 2D2S
wys./szer./dł.: 78/65/140 cm

komoda JKOM 2D4S
wys./szer./gł.: 87/130/49,5 cm

szafka JKOM 2D
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm

komoda JKOM 4S_80
wys./szer./gł.:
87/80/40 cm

indiana
Kolekcja, która rośnie
wraz z dzieckiem.
stolik okolicznościowy
JLAW120
wys./szer./dł.: 55/60/120 cm

178

krzesło JKRS
wys./szer./gł.:
90/44/49 cm

komoda JKOM6S
wys./szer./gł.:
126,5/50/40 cm
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wieszak
JWIE 60
wys./szer./gł.:
140/59/3,5 cm

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

materac ze stelażem
bonell lub pianka

materac
szer./dł.:
90/199 cm

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

komoda
JKOM 4S_50
wys./szer./gł.:
87/50/40 cm

szafka rtv JRTV 1S
wys./szer./gł.:
47,5/80/52 cm

kufer JKUF 120
wys./szer./gł.: 47,5/120/49 cm

łóżko JLOZ 90
wys./szer./dł.: 45-65/93/205,5 cm

witryna
JWIT 1D
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał
JREG 1SO_80
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm

regał
JREG 1SO_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał
JREG 4SO_50
wys./szer./gł.:
195,5/50/40 cm

regał JREG 2DO
wys./szer./gł.:
195,5/80/40 cm

dąb sutter
sosna antyczna
sosna canyon

szafka nocna
JKOM 1S
wys./szer./gł.:
40,5/50/40 cm

łóżko JLOZ 80/160
wys./szer./dł.: 60,5/79-154/202,5 cm

szafa JSZF 3D2S
wys./szer./gł.: 195,5/150/57 cm

(dodatkowe półki
do szafy za dodatkową opłatą)

indiana
materac z ramą - rozkładany + 2 zagłówki
dł./szer. 195/75-150cm
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel
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szafa JSZF 2D2S
wys./szer./gł.:
195,5/80/57 cm

system młodzieżowy
25 elementów

NOWY KOLOR

Liczne moduły pozwolą urządzić pokój kilkulatka
i dorastającego nastolatka. Oryginalną stylistykę mebli podkreślają ciekawe uchwyty i charakterystyczne
okucia w kolorze azteckiego złota.

*poduszki oraz zagłówki do łóżka dostępne w opcji.
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