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Każdego roku nasze meble otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia, za wzornictwo i funkcjonalność:
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szafa
SZF2D
wys./szer./gł.
198/90/60cm  

witryna
REG1W2S *
wys./szer./gł.
198/60/39cm  

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

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

witryna wisząca
SFW1D1W *
wys./szer./gł.
81/90/29,5cm  

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

szafka wisząca
SFW1K
wys./szer./gł.
30/150/29,5cm  

* opcja LED podświetlenie 
półek szklanych

w opcji:
półki - 3 szt.

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

komoda
KOM2D
wys./szer./gł.
102/90/39cm  

komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
102/60/39cm  

stolik okolicznościowy
LAW/120
wys./szer./dł.
42,5/60/120cm  

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

domenica
biały/biały wysoki połysk

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

kredens
KOM1D2W2S *
wys./szer./gł.
102/150/39cm

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

Uchwyt: dąb trufla

dąb sonoma ciemny/
biały wysoki połysk

* opcja LED podświetlenie  
półek szklanych

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

nowość

Proste meble nabierają ciekawej formy dzięki 
oryginalnym uchwytom. Dodające lekkości prze-
szklenia oraz fronty lakierowane na wysoki połysk 
sprawiają, że kolekcja Domenica jest idealną pro-
pozycją do nowoczesnych wnętrz.
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regał
REG4S
wys./szer./gł.
200/52/40cm  

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

witryna
REG1W3SP*
wys./szer./gł.
200/52/40cm  

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

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

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

komoda
KOM4SP/52 
wys./szer./gł.
90,5/52/40cm  

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

na zdjęciu stolik okolicznościowy ŁAWA PROSTOKĄT

*oświetlenie  
  w opcji
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krzesło
JULY
wys./szer./gł.
94/45/50cm

półka
SFW/136
wys./szer./gł.
32/136,5/30,5cm    

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

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

** w opcji półka na klawiaturę

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

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

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

july
akacja mali brąz

july

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

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

*materac i wkład w opcji

szafa 
SZF5D2S
wys./szer./gł.
207/153,5/57cm

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

System tworzy 20 różnych elementów w kolorze 
akacja mali brąz. July wprowadza do wnętrza 
harmonię i równowagę. Geometryczną formę 
łagodzą subtelnie profilowane linie.
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komoda
KOM4S/100
wys./szer./gł.
90,5/104/39cm

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

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

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

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

półka
POL/100
wys./szer./gł.
4,5/104/27cm

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

palemo

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

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

wiśnia malaga

Prosta forma w połączeniu z ciemną, elegancką 
kolorystyką tworzą oryginalną kompozycję. Subtelne 
detale w kolorze aluminium podkreślają nowoczesny 
charakter kolekcji Palemo. 17 elementów systemu 
pozwala wyposażyć salon, biuro oraz sypialnię.
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witryna
REG1W *
wys./szer./gł.
197,5/60/39cm

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

szafka wysoka
REG1D
wys./szer./gł.
197,5/60/39cm

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

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

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

palemo

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

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

*materac i wkład w opcji

* opcja LED podświetlenie półek szklanych
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stolik okolicznościowy
LAW_6_11
wys./szer./dł.
55/65/110cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*oświetlenie 

halogen light

orzech salev

raflo

dąb wenge brąz

dąb wenge brąz/piaskowy wysoki połysk

orzech salev/piaskowy wysoki połysk
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szafka wisząca
SFW1K_4_15
wys./szer./gł.
37/152/25,5cm  

kredens
KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
73,5/152/35,5cm  

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

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

kredens
KOM2W4S_10_16 *
wys./szer./gł.
96,5/160/45,5cm  

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

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

*oświetlenie halogen light

raflolustro
LUS_8_10
wys./szer./gł.
82,5/102/3,5cm
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łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
37-82,5/180,5/207cm

*materac i wkład do łóżka w opcji

szafka wysoka 
REG1D1S_19_6
wys./szer./gł.
192,5/59/35,5cm  

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

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

szafa
SZF3D_21_17
wys./szer./gł.
205/166/65,5cm  

raflo

orzech salev

raflo

dąb wenge brąz

dąb wenge brąz/piaskowy wysoki połysk

orzech salev/piaskowy wysoki połysk
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łóżko
PLOZ160
wys./szer./dł.
70,5-42,5/167/206cm

łóżko
PLOZ140

wys./szer./dł.
70,5-42,5/147/206cm

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

UWAGA !
dla komody PKOM4S/11  
w wersji wenge i dąb sonoma  
w opcji dostępny jest front szuflady  
w kolorze sibu.

*szafa PSZF3D/21/16 
nie występuje w całości 
w kolorze wenge i dąb sonoma!

szafa*
PSZF3D/21/16
wys./szer./gł.
212,5/166,5/62cm

szafa
PSZF2D/20/10
wys./szer./gł.
202,5/106,5/62cm

*materac i wkład do łóżka w opcji

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

largo
dąb wenge ciemny

dąb wenge ciemny/sibu

dąb sonoma

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

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

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

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

szafka rtv
PRTV2S/4/15
wys./szer./gł.
40,5/151,5/56,5cm

szafka wysoka
PREG1D/20/6
wys./szer./gł.
202,5/61,5/38cm

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

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

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

łącznik do stołów biurowych
PLACZ/1/7
wys./szer./gł.
4/72/72cm

largo
dąb wenge ciemny

dąb wenge ciemny/sibu

dąb sonoma

 dąb sonoma/sibu
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stolik okolicznościowy
PLAW
wys./szer./dł.
55/70/110cm

LARGO krzesło
PKRS
wys./szer./gł.
93/43/49cm

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

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

kredens
PREG2D1K3S
wys./szer./gł.
112,5/156,5/38cm

lustro
PLUS/11/8
wys./szer./gł.
80/106,5/4,5cm

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

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

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

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

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

półka
PSW/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

półka
PSW/4/15
wys./szer./gł.
40/151,5/30cm

largo

komoda
PKOM4S/6
wys./szer./gł.
94,5/61,5/38cm
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lustro
LUS/50
wys./szer./gł.
116/49/2cm  

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

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

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

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

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

szafka RTV
RTV2S
wys./szer./gł.
33,5/143,5/55,5cm  

szafka wysoka z lustrem
SZF1D2SP
wys./szer./gł.
200,5/56/40,5cm   

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

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

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

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

* opcja LED podświetlenie
   półek szklanych

regał
REG/90
wys./szer./gł.
200,5/90/40,5cm  

kaspian
wenge

wenge/szary wysoki połysk

wenge/biały wysoki połysk

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

szafka wysoka
REG2D2S
wys./szer./gł.
200,5/90/40,5cm  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kaspian

*materac i wkład do łóżka w opcji

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

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

* opcja LED podświetlenie 
półek szklanych
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kaspian
wenge

wenge/szary wysoki połysk

wenge/biały wysoki połysk

dąb monument



 21

kaspian II
dąb durance

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

szafka RTV
RTV2S
wys./szer./gł.
33,5/143,5/55,5cm  

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

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

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

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

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

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

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

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

* opcja LED podświetlenie
   półek szklanych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*materac i wkład w opcji

Meble Kaspian II to oferta dla zwolenników nowoczesnych  
i praktycznych form. 19 modułów o zróżnicowanych wymia-
rach i funkcjach pozwala modnie i kompleksowo wyposa-
żyć przestrzeń salonu, sypialni, gabinetu czy przedpokoju. 
System dostępny w efektownym wybarwieniu dąb durance.

nowość
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 23

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

otwieranie metodą 
„naciśnij i otwórz”

szafka nocna
KOM1S
wys./szer./gł.
37,5/56/43cm

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

*materac i wkład w opcji

areka
System tworzy 20 różnych elementów w kolorze  
wenge/dąb wenge magia. Oryginalną stylistykę mebli 
podkreślają solidne, charakterystycznie profilowane 
fronty – otwierane bezuchwytowo. Funkcjonalność  
zapewniają głębokie szuflady i pojemne szafki.

wenge/dąb wenge magia
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komoda
KOM4S
wys./szer./gł.
91,5/101/43cm  

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

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

szafka RTV
RTV2S/146
wys./szer./gł.
37,5/146/55,5cm  

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

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

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

lustro
LUS
wys./szer./gł.
78/101/3cm  

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

krzesło
AREKA
wys./szer./gł.
95/45/50cm  

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

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

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

* opcja LED 
   podświetlenie
   półek szklanych

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

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

szafka wysoka 
REG1D
wys./szer./gł.
199,5/56/43cm

otwieranie metodą  
„naciśnij i otwórz”

areka
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 27

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

półka
P0L/148
wys./szer./gł.
4/148,5/25cm

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

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

półka
P0L/100
wys./szer./gł.
4/100/25cm

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

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

krzesło 
HKRS
wys./szer./gł.
92/45/50cm

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

august
wenge

Ciemne wybarwienie wenge uwydatnia majesta-
tyczność formy. Masywny charakter przekłada się 
na pakowność mebli. Subtelną ozdobą jest linearny 
układ szczelin między frontami stanowiącymi uchwyt.   
22 elementy w kolorze wenge.

na zdjęciu: stolik okolicznościowy ŁAWA KWADRAT, fotel VKRF (vis a vis)

na zdjęciu: stół AJPI
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szafka wysoka
REG4D
wys./szer./gł.
199,5/100/45,5cm

szafka wysoka
REG1D2SP
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm

* oświetlenie halogenowe w opcji

witryna
REG2W2D
wys./szer./gł.
199,5/100/45,5cm

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

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

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

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

szafka wysoka
REG1D2SL
wys./szer./gł.
199,5/64/45,5cm

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

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

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

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

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

*materac i wkład w opcji

august
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 31

mezo
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półka wisząca
SFW_5_14
wys./szer./gł.
48/144/29,5cm

szafka
KOM1D1S_9_6 L/P
wys./szer./gł.
88/59,5/39cm

komoda
KOM5S_11_6
wys./szer./gł.
108,5/59,5/39cm

szafka rtv
RTV2S_5_14
wys./szer./gł.
48/144/56cm

półka
P_1_14
wys./szer./gł.
3,5/144/25cm

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

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

mezo
buk tatra

Minimalistyczna forma mebli Mezo nadaje wnętrzom 
nowoczesnego wyrazu. Bogata gama elementów do-
stępna jest w kolorze buk tatra.

komoda
KOM4S_9_10
wys./szer./gł.
88/101,5/39cm

lustro
LUS_8_10

wys./szer./gł.
75/101,5/3.5cm

półka
P_1_10
wys./szer./gł.
3,5/101,5/25cm
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kredens
KOM2D4S_9_14
wys./szer./gł.
88/144/39cm

witryna wisząca
SFW1W_4_14
wys./szer./gł.
45/144/29,5cm

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

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

szafka wysoka
REG1D_19_6 L/P
wys./szer./gł.
195,5/59,5/39cm

mezo

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

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

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

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

*materac i wkład do łóżka w opcji
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komoda
HKOM2S 5/12
wys./szer./gł. 
45/113/57,5cm 

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

komoda
HKOM4S 9/12
wys./szer./gł.
86,5/113/40,5cm 

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

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

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

kontener
HKOM3S 7/5
wys./szer./gł.
66/46/46,5cm 

doors
wenge

Nowoczesna, prosta forma. Ukryty uchwyt, modny 
kolor, wiele opcji zestawień. Możliwość wyboru fron-
-tów, pojemność, wielofunkcyjność. 

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

półka
HPOL 17
wys./szer./gł.       
3,2/167,5/24,5cm 
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stolik okolicznościowy
HLAW 120/38
wys./szer./dł. 
38,5/65/120cm 

stół
HSTO 140
wys./szer./dł.       
77,5/90/140-180cm 

krzesło DOORS
HKRS
wys./szer./gł.       
92/45/50cm 

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

regał wiszący
HZO 4/12
wys./szer./gł.       
41/112,5/28cm 

regał wiszący
HZO 4/17
wys./szer./gł.       
41/167,5/28cm 

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

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

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

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

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

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

łóżko 
HLOZ 140

wys./szer./dł.
36-73,5/148,5/205,5cm

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

*materac i wkład do łóżka w opcji

doors
wenge
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8szt. HFD 520/520 6szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

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

8szt. HFV 520/520 4szt. HFV 520/520
4szt. 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

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

1szt. HFD 1616/520
1szt. HFD 520/520
4szt. HFV 520/520

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

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

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

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

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

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

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

4szt. HFD 520/520 4szt. HFV 520/520 2szt. HFV 520/520
2szt. HFD 520/520

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

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

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

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

2szt. HFD 804/520

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

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

doors
 szafki z możliwością
       montażu frontów

elementy systemu



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

komoda
KOM5S_11_5
wys./szer./gł.
106,5/50/45cm

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

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

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

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

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

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

witryna
REG2W_19_8
wys./szer./gł.
194,5/80/45cm
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tauri
dąb wenge

Meble przeznaczone dla wielbicieli funkcjonalnych  
i prostych form, dzięki którym można stworzyć wyjąt-
kowe i oryginalne wnętrze.



szafka wysoka
REG1D2S_19_5 L/P
wys./szer./gł.
194,5/50/45cm

krzesło 
TAURI
wys./szer./gł. 
92/46/50cm

stół 
TAURI
wys./szer./dł. 
76/90/140-180cm

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

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

półka
P_1_10
wys./szer./gł.
4,5/100/26cm

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

- fornir

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

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

*materac i wkład do łóżka w opcji

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

tauri
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ogral M
śliwa wallis/biały wysoki połysk

śliwa wallis/czarny wysoki połysk

dąb wenge ciemny/biały wysoki połysk
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Zestaw modułowy OGRAL M składa się z 6 elementów w kolorach: śliwa wallis/czarny wysoki 
połysk, śliwa wallis/biały wysoki połysk, dąb wenge ciemny/biały wysoki połysk.

witryna
REG1W1S_20_6
wys./szer./gł.
198,5/61,5/38cm   

szafka wisząca
SFW_3_15
wys./szer./gł.
29,5/151/25cm   

półka
P_1_8
wys./szer./gł.
12/80/26,5cm   

panel
PAN_15_4
wys./szer./gł.
154/45/2cm   

szafka 
KOM1D1S_11_6
wys./szer./gł.
108,5/61,5/38cm   

szafka rtv
RTV2S_4_15
wys./szer./gł.
36,5/151,5/56,5cm   

Elementy zestawu OGRAL M: wys.198,5/szer. 274/gł. 56,5cm

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

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

komoda
KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
72,5/151,5/38cm   

UWAGA!
Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w dwóch wersjach 

kolorystycznych (śliwa wallis/czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis/biały 

wysoki połysk), szafa dostępna jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.
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ogral V
śliwa wallis/biały wysoki połysk

śliwa wallis/czarny wysoki połysk

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

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

komoda
KOM2D3S_7_15
wys./szer./gł.
72,5/151,5/38cm   

Zestaw modułowy OGRAL V składa się z 4 elementów w kolorach: 
śliwa wallis/czarny wysoki połysk, śliwa wallis biały wysoki połysk.

półka
PAN_4_11
wys./szer./gł.
34/146/26,5cm   

szafka
REG4D_11_11
wys./szer./gł.
108,5/106/38cm   

witryna wisząca 
SFW2W/9/9
wys./szer./gł.
90/88,5/30cm   

szafka rtv
RTV2S_4_20
wys./szer./gł.
36,5/198/56,5cm   

Elementy zestawu OGRAL V: wys.193/szer. 304/gł. 56,5cm UWAGA!
Istnieje możliwość zakupu elementów dodatkowych w dwóch wersjach 

kolorystycznych (śliwa wallis / czarny wysoki połysk oraz śliwa wallis / biały 

wysoki połysk), szafa dostępna jest wyłącznie w kolorze śliwa wallis.



Sprzedaż tylko
w komplecie!
wys. 200,5/szer. 301/gł. 55,5cm

Dodatkowe elementy do kompletu KASPIAN:

kredens
KOM2W5S *
wys./szer./gł.
112,5/143,5/40,5cm  

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

* opcja LED podświetlenie  
półek szklanych

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

komplet

kaspian
wenge

dąb sonoma

Komplet pokojowy oparty na projekcie systemu 
Kaspian - dzięki sprzedaży w komplecie jest jeszcze 
bardziej atrakcyjny cenowo. Istnieje możliwość 
rozbudowy o dodatkowe elementy systemu.

kaspian
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UWAGA!
Istnieje możliwość zakupu 
elementów dodatkowych 
tylko w kolorze wenge.



Sprzedaż tylko 
w komplecie!

Jaspi to nowoczesne meble w modnym kolorze 
orzech salev. Komplet przeznaczony jest do wnętrz 
urządzonych w stylu ekologicznym. Elementem 
charakterystycznym meblościanki jest frezowana 
specjalną techniką listwa o nieregularnej powierzchni 
nawiązująca do kształtów występujących w naturze.

jaspi
orzech salev

* opcja LED podświetlenie
   półek szklanych

wys. 197,5/szer. 295/gł. 52,5cm
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kredens
KOM2W2D4S_10_16
wys./szer./gł.
98/160/42cm  

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

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

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

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

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

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

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

happy
Jasne tonacje wprowadzają do wnętrza harmo-
nię i równowagę, a podświetlane przeszklone 
wnętrza podkreślają nowoczesny wygląd mebli. 
8 elementów zestawu Happy pozwala wyposa-
żyć przestrzeń pokoju dziennego.

biały mat/biały wysoki połysk+dąb sonoma

happy

nowość
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fun 2

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

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

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

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

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

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

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

dąb sonoma/biały wysoki połysk  
+dąb sonoma

fun 2

Meble Fun 2 to połączenie nowoczesności z funk-
cjonalnością. Charakterystyczną cechą zestawu 
jest ryflowana listwa inspirowana naturą oraz deli-
katne przeszklenia nadające meblom lekkości. 

nowość
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ferblu
śliwa wallis/ biały wysoki połysk

dąb sonoma/ biały wysoki połysk

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

komoda
REG4D_11_11
wys./szer./gł.
114/105/40cm  

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

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

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

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

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

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

ferblu

Nowoczesne meble przeznaczone do pokoju 
dziennego. Prostą formę urozmaica masywna 
listwa. 

nowość
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bigbit
dąb sonoma+sosna larico

Kontrastowe zestawienie gładkich frontów o jasnym 
wybarwieniu oraz ryflowanych, o nieregularnej 
strukturze i intensywnej barwie, tworzy ciekawą 
kompozycję. Całość podkreśla solidna, frezowana 
listwa.

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

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

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

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

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

bigbit

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

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

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

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

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

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

półka
POL/140
wys./szer./gł.
3,5/142,5/25cm  

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

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

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

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

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

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

półka
SFW/140
wys./szer./gł.
40/142,5/28cm    

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

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

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

krzesło
LOREN
wys./szer./gł.
94,5/45/55cm

- fornir

loren
wenge/akacja mali brąz

wenge/szary wysoki połysk

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

*materac i wkład w opcji
w opcji wezgłowie 
tapicerowane

dąb sonoma/biały połysk

dąb sonoma
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koen
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komoda
KOM5S
wys./szer./gł.
114/58,5/40cm  

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

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

lustro
LUS/103

wys./szer./gł. 
78,5/103,5/2,5cm  

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

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

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

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

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

koen
dąb canterbury

Meble Koen o łagodnej linii w kolorze dąb canterbu-
ry to klasyka w odświeżonej wersji, która przypad-
nie do gustu wielbicielom zarówno tradycyjnego,  
jak i bardziej nowoczesnego wzornictwa. Kolekcja 
składa się z 18 elementów.
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krzesło
KOEN (PKRS)
wys./szer./gł.
93/43/49cm

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

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

witryna
REG1W2S *
wys./szer./gł.
200,5/58,5/40cm  

* opcja LED 
 podświetlenie

   półek
   szklanych

koen

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

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

*materac i wkład 
do łóżka w opcji

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

szafa 
SZF2D2S
wys./szer./gł.
200,5/103,5/56,5 cm

kredens 
KOM2D4S
wys./szer./gł.
93,5/150/40 cm
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biurko
BIU2D2S
wys./szer./dł.
77,5/67/160cm  

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

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

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

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

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

szafka
KOM4D
wys./szer./gł.
108/104,5/41,5cm  

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

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

bolden
wiśnia primavera

Ponadczasowy design tworzy oryginalnie 
profilowana listwa, a bogato zdobione 
uchwyty w kolorze złota dodają szyku  
i elegancji. Subtelne, mleczne szkło komponuje się   
z intensywnym kolorem wiśnia primavera.
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stół
STO/150
wys./szer./dł.
74,5/85/150-190cm  

krzesło
BOLDEN (XKRS)
wys./szer./gł.
95/44/55cm

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

szafka wysoka
REG2D1S/90
wys./szer./gł.
198,5/90/41,5cm  

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

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

szkło mleczne
hartowane

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

szkło mleczne
hartowane

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

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

szkło mleczne
hartowane

witryna L/P
REG1W1S/60
wys./szer./gł.
198,5/60/41,5cm  

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

szafka nocna
KOM1S/60
wys./szer./gł.
34,5/60/38,5cm  

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł.
42,5-70,5/174,5/205cm  

szafka nocna
KOM1S/55
wys./szer./gł.
45,5/56/41,5cm  

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

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

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

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

lustro
LUS/90
wys./szer./gł.
90/90/3cm  

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

*materac i wkład do łóżka w opcji

bolden
wiśnia primavera
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komoda 
EKOM 5S/6
wys./szer./gł.
108,5/61,5/45cm

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

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

komoda 
EKOM 5S/10
wys./szer./gł.
90,5/101/45cm

lustro 
ELUS 102
wys./szer./gł.
106,5/102/11cm

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

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

witryna lewa 
EWIT 1DL
wys./szer./gł.
204,5/70,5/43cm

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

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

kent
dąb amsterdam

kasztan

Jak w dawnym dworku... szlachetny kasztan 
lub dąb amsterdam, rozrzeźbione zwieńczenia, 
cokoły i fronty, subtelne uchwyty, fazowane 
krawędzie szkła witryn.
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witryna 
EWIT 2D2S
wys./szer./gł.
204,5/110/43cm

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

krzesło 
KENT SMALL
wys./szer./gł.
93/47/53cm

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

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

witryna narożnikowa 
ENAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys.114,5/szer.58,5/gł.58,5cm

kredens narożnikowy 
EKOM 1DSN
wys./szer./gł.
90,5/60/60,5cm

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

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

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

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

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

- fornir

kent

360 cm
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*materac i wkład do łóżka w opcji

szafa 
ESZF 4D2S
wys./szer./gł.
225/227/53-65,5cm

szafa
ESZF 2D1S
wys./szer./gł.
204,5/110/65,5cm

lustro 
ELUS 155

wys./szer./gł.
88/154,5/11cm

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

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

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

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

kent
dąb amsterdam

kasztan
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wieszak 
EPPK 110
wys./szer./gł.
204,5/119,5/43 cm

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

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

szafka na buty 
EBUT 60
wys./szer./gł.
121/72/19,5 cm

szafka na buty 
EBUT 88
wys./szer./gł.
59,5/88,5/32 cm
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regał
REGAŁ 60
wys./szer./gł. 
197/56/45cm

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

witryna
WITRYNA 60 L/P
wys./szer./gł. 
197/56/45cm

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

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

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

biurko
BIU 160
wys./szer./dł. 
77/75/160cm

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

natalia
wiśnia primavera

Klasyczna forma mebli jest efektem finezyjnego 
wykonania stylizowanych dekoracji. Fronty o barwie 
wiśnia primavera oraz ozdobne uchwyty budują 
wrażenie luksusu i harmonii w każdym wnętrzu.
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stół
STO 140
wys./szer./dł. 
80/80/140-180cm

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

kredens 
KOMODA 150
wys./szer./gł. 
85/148/44cm

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

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

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

kredens
KOMODA 130
wys./szer./gł. 
113/128/44cm

krzesło
DKRS II
wys./szer./gł.
93/46/57cm

kredens
KOMODA 150/3S
wys./szer./gł. 
85/148/44cm

kredens narożnikowy
KOMODA NAR 60 L/P
wys./szer./gł. 
85/59/59cm

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

natalia
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szafka nocna
KOMODA 55/1S
wys./szer./gł. 
54/53,5/36cm

łóżko
LOZ 140

wys./szer./dł. 
45-76/154/213cm

łóżko
LOZ 160
wys./szer./dł. 
45-76/174/213cm

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

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

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

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

*materac i wkład do łóżka w opcji

natalia

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

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

witryna
REG2W1D
wys./szer./gł.
96/151,5/38cm

witryna
REG2W
wys./szer./gł.
96/106,5/38cm

lustro
LUS/11/8

wys./szer./gł.  
80/106,5/4,5cm

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

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

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

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

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

szkło
hartowane

szkło
hartowane

wiśnia włoska

Kolekcja w kolorze patynowanej wiśni włoskiej.  
Wypukłe fronty otoczone grubą ramą, delikatny  
mosiężny uchwyt - to główne cechy tego systemu.  
Elementy stojące posiadają masywny, frezowany  
cokół. 26 elementów w kolorze wiśnia włoska.

largo classic
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półka wisząca
SW/4/11
wys./szer./gł.
40/106,5/30cm

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

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

szafka
REG3D
wys./szer./gł.
96/151,5/38cm

krzesło
PKRS
wys./szer./gł. 
93/43/49cm

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

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

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

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

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

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

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

łóżko
LOZ 140

wys./szer./dł.
42,5-70,5/147/206cm

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

szafka wysoka
REG1D/20/6
wys./szer./gł.
204/61,5/38cm

szafa
SZF2D/20/10
wys./szer./gł.
204 /106,5/62 cm

szafa
SZF3D/21/16
wys./szer./gł.
214/166,5/62cm

materac i wkład do łóżka w opcji

wiśnia włoska

largo classic

72



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

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

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

szafa 
DSZF 2D1S
wys./szer./gł. 
200/101,5/63cm

*materac i wkład do łóżka w opcji

komoda 
DKOM 4S
wys./szer./gł. 
109,5/60/45,5cm

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

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

bawaria
orzech włoski

Elementy dekoracyjne - głębokie rzeźbienia w szla-
chetnym drewnie frontów, patynowany mosiądz 
uchwytów, ozdobne szkło w witrynach, obłe kształty 
blatów, gzymsów, cokołów i nóg - tworzą klasyczny 
charakter mebli pełniących tradycyjne funkcje.

fronty w kolorze orzecha włoskiego,
korpusy w kolorze kasztanu.
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witryna 
DWIT 3D2S
wys./szer./gł. 
200/156,5/44cm

szafka rtv 
DRTV 100
wys./szer./gł. 
61/99,5/56,5cm

regał 
DREG 60 O
wys./szer./gł. 
200/62/40cm

regał 
DREG 100 O
wys./szer./gł. 
200/101,5/40cm

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

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

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

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

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

lustro 
DLUS 131

wys. 87/
szer. 131,5/

gł. 7,5cm

witryna wisząca
DNAD 3W/65

wys. 65/
szer. 136,5/

gł. 42cm

bawaria

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

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

kredens narożnikowy 
DKOM 1DN
wys./szer./gł. 
87/54,5/54,5cm

witryna narożnikowa 
DNAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys. 113,5/szer. 49/gł. 49cm
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- fornir- fornir

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

krzesło 
DKRS II
wys./szer./gł. 
93/46/57cm

fotel 
DFOT
wys./szer./gł. 
97-110/60/68cm

fotel
DFOT II
wys./szer./gł.
94-106/60/68cm

krzesło
DKRS II P
wys./szer./gł.
93/56/57cm

witryna 
DNAD 2W 
(nadstawka)
wys.113,5/
szer.91,5/
gł.38cm

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

witryna 
DNAD 3W/113 
(nadstawka)
wys.113,5/
szer.136,5/
gł.42cm

kredens 
DKOM 2D3S/135
wys./szer./gł. 
87/134,5/49,5cm

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

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

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

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

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

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

witryna 
NNAD 2W
(nadstawka na kredens)
wys./szer./gł. 
115/97,5/36,5cm

kredens 
NKOM 2D2S
wys./szer./gł. 
86,5/93/44,5cm

witryna narożnikowa 
NNAD 1WN
(nadstawka na kredens narożnikowy)
wys./szer./gł. 
115/51,5/51,5cm

stylius
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NKOM 1D1SN
wys./szer./gł. 
86,5/57,5/57,5cm



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

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

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

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

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

krzesło STYLIUS 
NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm

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

stół STYLIUS 
NSTO
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

stylius
czereśnia antyczna

Patynowanie, wzór intarsii wykonany techniką seri-
grafii, bogate rzeźbienia frontów, cokołów, gzymsów 
i pilastrów, zastosowane w klasycznej kolekcji mebli   
w kolorze czereśni antycznej.
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*materac i wkład do łóżka w opcji

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

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

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

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

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

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

stylius
czereśnia antyczna

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

STYLIUS
szafka 
NKOM 1D1S
wys./szer./gł. 
86,5/53,5/37cm

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

STYLIUS
komoda 
NKOM 1S
wys./szer./gł. 
42/73,5/37cm
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szafka
KOM2D2S/120
wys./szer./gł. 
82/120/41,5cm

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

w opcji również
ze zwieńczeniem

szafka
REG1D1S/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/
41,5-45cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

biurko
BIU/140
wys./szer./dł. 
75,5/70/140cm

stolik okolicznościowy
LAW 130
wys./szer./dł. 
52,5/60/130cm

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

bigger
calvados

Wyjątkowa propozycja dla tych, którzy cenią ponad-
czasowe połączenie elegancji z funkcjonalnością. 
Meble o intensywnej barwie calvados stworzą domo-
wą atmosferę ciepła zarówno pokoju gościnnego, ga-
binetu, jadalni czy sypialni.
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witryna 
REG1W1S/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/41,5-45cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

regał
REG/60
wys./szer./gł. 
194,5-200/60-67,5/35-39cm

szafka
KOM1D/60 L/P
wys./szer./gł. 
119/60/41,5cm

komoda
KOM4S/60
wys./szer./gł. 
82/60/41,5cm

regał
REG/120
wys./szer./gł. 
194.5-200/120-127.5/35-39cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

w opcji również
ze zwieńczeniem

szafka
KOM2D/120
wys./szer./gł. 
119/120/41,5cm

półka
POL/120
wys./szer./gł. 
3,5/120/20cm

komoda
KOM5S/60
wys./szer./gł. 
119/60/41,5cm

bigger
projekt mebli: Maja Palczewska Studio

szafa 
SZF2D1S/90
wys./szer./gł. 
194,5-200/90-97,5/57-60,5cm

w opcji również
ze zwieńczeniem

łóżko
LOZ/160
wys./szer./dł. 
56,5-78/170/204,5cm

szafka nocna
KOM2S/50
wys./szer./gł. 
43/50/40cm

*materac i wkład do łóżka w opcji
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witryna
WIT 1D L/P
wys./szer./gł. 
201,5/67,5/39cm

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

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

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

kredens
KOM 3D1S
wys./szer./gł. 
86,5/133/44,5cm

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

wieszak
WIE 70

wys./szer./gł. 
159/71/3cm

lustro
LUS 46

wys./szer./gł. 
107,5/53/6cm

szafka
KOM 1D1S
wys./szer./gł. 
86,5/53,5/37cm

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

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

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

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

*materac i wkład do łóżka w opcji

ontario
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witryna 
NAD 2W

(nadstawka 
na kredens)

wys./szer./gł. 
115/97,5/36,5cm

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

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

kredens narożnikowy 
KOM 1D1SN
wys./szer./gł. 
86,5/57,5/57,5cm

witryna narożnikowa 
NAD 1WN

(nadstawka 
na kredens 

narożnikowy)
wys./szer./gł. 

115/51,5/51,5cm

kredens 
KOM 2D2S
wys./szer./gł. 
86,5/93/44,5cm

kredens 
KOM 4D2S
wys./szer./gł.
86,5/173/44,5cm

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

stół 
STO 
wys./szer./dł. 
76,5/85/145-180cm

krzesło 
NKRS
wys./szer./gł. 
95/45/54cm

ontario
klon ontario

Oparta na tradycyjnym wzornictwie, przeznaczo-
na dla wielbicieli pięknych i niecodziennych wnętrz. 
Dyskretne frezy podkreślone patyną, fazowane  
lustra i szkła witryn, patynowany mosiądz uchwytów 
wyróżniają linię Ontario spośród innych mebli. 

Na zdjęciu powyżej:  krzesła nietypowe w tkaninie 400 (1094)
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bieliźniarka
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

witryna
wysoka
wys./szer./gł.
235,5/60/35,5cm

regał
(ukośny)
wys./szer./gł.
235,5/50/35,5-52cm

regał
(narożnikowy zewnętrzny)
wys/szer/gł.
235,5/35,5/33cm

barek
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

regał
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

szafa 
narożnikowa
wys./szer./gł.
235,5/90/33-90cm

szafka 
wysoka
wys./szer./gł.
235,5/60/35,5cm

szafa
wys./szer./gł.
235,5/90/52cm

borys
olcha

Doskonała propozycja do pokoju dziennego. Wyso-
ka, prosta zabudowa z głębokimi komodami i szafą 
pozwala wykorzystać pełną wysokość wnętrza. 15 
elementów w kolorze olchy, wśród których znajdują 
się szafki, regały, szafy i komody, daje swobodę aran-
żacji modnego i funkcjonalnego pokoju dziennego.
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bieliźniarka
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

witryna rtv
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/90/35,5cm

komoda
(podstawka 90)
wys./szer./gł.
41,5/90/52cm

komoda 60
wys/szer/gł.
74,5/60/52cm

komoda
(komoda 90)
wys./szer./gł.
74,5/90/52cm

witryna
(nadstawka)
wys./szer./gł.
194/60/35,5cm 

komoda
(podstawka 60)
wys/szer/gł.
41,5/60/52cm

borys
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szafa
SZF2D1S
wys./szer./gł.
196/82/54,5cm  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
wys./szer./dł.
180/90/190 cm  Możliwy zakup bez łóżka dolnego.

Materace w opcji.

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

biurko 
BIU1D1S
wys./szer./dł.
80/111/51cm

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

dąb jasny Belluno/zielony Uni „groszek”

dąb jasny Belluno/ font różowy

nakładka tapicerowana 
na wezgłowie w opcji

materac i wkład w opcji

* w opcji półka 
na klawiaturę

Funkcjonalny system modułowy Hihot sprawdzi się w 
nowoczesnych pokojach młodzieżowych. Oryginalny 
design mebli, ciekawe uchwyty oraz energetyczne 
kolory - zieleń i róż - pozwalają na aranżację nieba-
nalnego wnętrza.

nowość
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biurko
BIU2S
wys./szer./dł.
76,5/59/90cm  

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

półka
POL/86

wys./szer./gł.
16/85,5/20cm  

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

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

komoda
KOM1DP
wys./szer./gł.
91,5/57/38,5cm  

komoda
KOM2D
wys./szer./gł.
91,5/85,5/38,5cm  

szafka wisząca
SFW1DL

wys./szer./gł.
38/57/28cm  

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

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

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

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

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

szafka wysoka
REG2D
wys./szer./gł.
191,5/85,5/38,5cm  

szafka wysoka
REG1D2SP
wys./szer./gł.
191,5/57/38,5cm  

szafka wysoka
REG1D2SL
wys./szer./gł.
191,5/57/38,5cm  

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

nadstawka NAD2D
wys./szer./gł.
38/85,5/38,5cm  

nadstawka NAD2D/SZF
wys./szer./gł.
38/85,5/58,5cm  

nadstawka NAD1D
wys./szer./gł.
38/57/38,5cm  

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

graphic

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

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

*materac i wkład  
do łóżka w opcji

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

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

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

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

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

szary wolfram/biały połysk

szary wolfram/szary wolfram

projekt mebli: Maja Palczewska Studio

zestaw naklejek na meble młodzieżowe w opcji:

STRIPS
naklejki 1:

HAU
naklejki 2:

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

modele dostępne tylko w zestawieniach kolorystycznych 
prezentowanych na zdjęciach

+

+

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

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

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

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

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
41,5-70,5/95/205,5cm
(z pojemnikiem na pościel )

szuflada
SZU
wys./szer./gł.
17,5/155/69,5cm 

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

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

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

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

* 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
SFW/120
wys./szer./gł.
42,5/120/20,5cm 

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

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

numlock
dąb jasny belluno

Zabawna, lekka forma mebli Numlock zachwyci kre-
atywnych. Zmieniaj wnętrze za pomocą sprytnego 
rozwiązania zastosowanego w tych meblach – dwu-
stronnej, kolorowej listwy w kolorze soczystej zieleni 
lub energetycznej pomarańczy.

lub+

numlock

*materac i wkład  
do łóżka w opcji
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biurko
JBIU 2S
wys./szer./dł.
78/65/120cm

półka
JPOL 120
wys./szer./gł.
38,5/120/27cm

szafka
JKOM 2D
wys./szer./gł.
87/80/40cm

komoda
JKOM 4S_80
wys./szer./gł.
87/80/40cm

kredens
JKOM 2D4S
wys./szer./gł.
87/130/49,5cm

komoda
JKOM 6S
wys./szer./gł.
126,5/50/40cm

biurko
JBIU 2D2S
wys./szer./dł.
78/65/140cm

indiana
dąb sutter

sosna antyczna

Kolekcja nawiązująca do stylistyki Dzikiego Zachodu. 
Umożliwia stworzenie oryginalnej i funkcjonalnej prze-
strzeni salonu, gabinetu, jadalni czy pokoju młodzie-
żowego.

indiana
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łóżko
JLOZ 80/160
wys./szer./dł.
60,5/79-154/202,5cm

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

wieszak
JWIE 60

wys./szer./gł.
140/59/3,5cm

łóżko
JLOZ 90
wys./szer./dł.
45-65/93/205,5cm

materac
szer./dł.
90/199cm

*materac ze stelażem 
bonell lub pianka

szafka nocna
JKOM 1S
wys./szer./gł.
40,5/50/40cm

kufer
JKUF 120
wys./szer./gł.
47,5/120/49cm

materac z ramą  - rozkładany + 2 zagłówki
dł./szer. 195/75-150cm
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel

*poduszki oraz zagłówki do łóżka dostępne w opcji.

szafka rtv
JRTV 1S
wys./szer./gł.
47,5/80/52cm

komoda
JKOM 4S_50
wys./szer./gł.
87/50/40cm

lustro
JLUS 50
wys./szer./gł.
100/50/2,5cm
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krzesło
JKRS
wys./szer./gł.
90/43/53cm

stolik okolicznościowy
JLAW 120
wys./szer./dł.
55/60/120cm

regał
JREG 1SO_80
wys./szer./gł.
195,5/80/40cm

regał
JREG 1SO_50
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm

regał
JREG 4SO_50
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm

regał
JREG 2DO
wys./szer./gł.
195,5/80/40cm

witryna
JWIT 1D
wys./szer./gł.
195,5/50/40cm

szafa
JSZF 2D2S
wys./szer./gł.
195,5/80/57cm

szafa
JSZF 3D2S
wys./szer./gł.
195,5/150/57cm

•dodatkowe półki
do szafy za

dodatkową opłatą

indiana
dąb sutter

sosna antyczna

indiana
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szafa
wys./szer./gł.
201/80/57cm

bieliźniarka
wys./szer./gł.
201/80/40cm

biurko
wys./szer./dł.
78/65/120cm

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

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

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

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

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

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

indi

indi
buk tatra

dąb wenge brąz

dąb wenge brąz/chorona sucupira

w opcji materac 
ze stelażem bonell lub pianka
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witryna
REG1W/5/19 L/P
wys./szer./gł. 
190,5/50/39cm

regał
REG/7/19
wys./szer./gł. 
190,5/70/31cm

regał
REG/5/19
wys./szer./gł. 
190,5/50/31cm

łóżko
LOZ/90
wys./szer./dł.
35,5-66,5/95/204cm

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

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

szafka wisząca 
SFW1K/10/4
wys./szer./gł. 
36/100/32,5cm  

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

szafka wisząca 
SFW1K/7/4
wys./szer./gł. 
36/70/32,5cm  

szafka wysoka
REG1D/5/19 L/P
wys./szer./gł. 
190,5/50/39cm

komoda mobilna 
KTN2S/5/6
wys./szer./gł.
56/50/47cm

biurko
BIU4S/120
wys./szer./dł.
75,5/70/120cm

*materac i wkład  
do łóżka w opcji

ringo
morioka

morioka/biały połysk

Lśniące, białe tafle, egzotyczny wzór morioka i me-
taliczne detale zamienią wnętrze w oryginalną prze-
strzeń. Dzięki 26 elementom systemu urządzisz no-
woczesny salon, sypialnię czy pokój młodzieżowy.

szafka rtv
RTV1S/10/5
wys./szer./gł. 
48/100/58cm   
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półka 
POL/7/2
wys./szer./gł. 
20/70/24cm  

półka 
POL/10/2
wys./szer./gł. 
20/100/24cm  

szafka
SFK1D/5/12 L/P
wys./szer./gł. 
120/50/39cm  

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

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

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

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

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

szafa
SZF3D/15/21
wys./szer./gł. 
206,5/150/60cm

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

zestaw naklejek
na meble 
młodzieżowe 
w opcji:

D21-KWIATKI-BK-1-INN01
kwiatki:

ringo
projekt mebli: Maja Palczewska Studio
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bigi
dąb sonoma/biały połysk

regał 
REG1S/68/197
wys./szer./gł.
197,5/68/35,5 cm

szafa
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

regał 
REG1D2S1W
wys./szer./gł.
192/95/40 cm

komoda 
KOM2D/88
wys./szer./gł.
88/95/40 cm

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

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

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

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

Meble Bigi dzięki naturalnym kolorom doskonale 
sprawdzą się we wnętrzach urządzonych w stylu 
ekologicznym. 18 modułów w wersji kolorystycznej 
dąb sonoma/biały połysk pozwala na praktyczne 
zagospodarowanie przestrzeni pokoju dziennego, 
przedpokoju i gabinetu

nowość
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bigi

kredens
KOM2D4S/88
wys./szer./gł.
88/155/40 cm

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

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

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

szafka RTV
RTV1D2S
wys./szer./gł.
51/155/45 cm

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

lustro 
LUS95
wys./szer./gł.
77/95/2 cm

szafa 
SZF2D68
wys./szer./gł.
198/68/36 cm

wieszak 
WIE/50
wys./szer./gł.
198/50/35 cm
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szafa 
SZF2D1S
wys./szer./gł.
196/82/54,5 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

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

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

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

szafka wysoka 
REG1D1S
wys./szer./gł.
196/52,5/40,5 cm
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zestaw
ZES3D2S

wys./szer./dł.
178/87/241 cm  

Materace 
w komplecie.

rupi
dąb jasne belluno/
szary uni grau

orange
filigrane

Funkcjonalność, ciekawe uchwyty i kontrastowe ze-
stawienie szarości z energetycznym pomarańczem. 
Rupi to oryginalna propozycja do pokoju młode-
go lokatora. Różnorodność elementów umożliwia 
aranżację na wiele sposobów.

+

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

*materac i wkład  
do łóżka w opcji

*półka pod klawiaturę
w opcji

łóżko
LOZ/80/PIETRO/DOL

Dostępne wyłącznie  
w komplecie  

z LOZ/80/PIETRO/L

łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L

wys./szer./dł.
180/90/190 cm  

Możliwy zakup bez łóżka dolnego.
Materac i wkład w komplecie.

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

szafka wysoka
REG1D
wys./szer./gł.
200/53,5/33,5cm   

szafka
KOM2D
wys./szer./gł.
87/80/33,5cm   

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

szafka
KOM1D1S
wys./szer./gł.
87/49,5/33,5cm   

lustro
LUS/50

wys./szer./gł.
101/49,5/2,5cm   

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

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

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

szafka na buty
SFB2D
wys./szer./gł.
200/63,5/33,5cm   

open

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

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

*materac i wkład  
do łóżka w opcji

stolik okolicznościowy
LAW/115
wys./szer./dł.
48,5/60/115cm
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biurko
BIU/120
wys./szer./dł.
77,5/60/120cm

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

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

półka
POL/95
wys./szer./gł.
3,5/95,5/23cm    

półka
POL/120
wys./szer./gł.
3,5/118,5/23cm    

półka wisząca
SFW/80
wys./szer./gł.
16/80/24cm   

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

półka wisząca
SFW/95
wys./szer./gł.
16/95,5/24cm   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

open
orzech virginia

Jeden z najbardziej rozbudowanych systemów  
w ofercie. Wysokie szafki i pojemne szafy pomieszczą 
dużą ilość ubrań, głębokie szuflady ukryją wszelkie 
drobiazgi, a uniwersalne półki pozwolą na maksymal-
ne wykorzystanie aranżowanej powierzchni.
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biurko
KBIU/8/9
wys./szer./dł.
75,5/60/90cm

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

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

nadstawka 
na biurko 
KN2S/11/11
wys./szer./gł.
111/120/26,5cm

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

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

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

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

wieszak
KWL/15/10

wys./szer./gł.
154/100/20cm

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

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

*materac ze stelażem bonell 
lub pianka w opcji

pop
olcha miodowa

Pojemne szafy, wygodne biurka czy praktyczne szafki 
rtv to doskonały wybór na urządzenie nowoczesnego 
salonu, sypialni czy pokoju młodzieżowego.
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witryna
KW2S/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/40cm

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

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

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

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

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

półka
KP/1/7
wys./szer./gł. 
8/74/26cm

półka
KP/1/9
wys./szer./gł. 
8/90/26cm

szafka
KD3SO/11/11
wys./szer./gł. 
113,5/109,5/33,5cm

półka
KP/1/11
wys./szer./gł. 
8/109,5/26cm

półka
KPO/3/7
wys./szer./gł. 
32/74/26,5cm

półka
KPO/3/11
wys./szer./gł. 
32/109,5/26,5cm

półka
KP/3/11
wys./szer./gł. 
32/109,5/26cm

komoda
K4S/7/4
wys./szer./gł. 
75,5/39/33,5cm

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

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

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

szafka wysoka
KD2S/19/5
wys./szer./gł. 
198,5/54/40cm

szafka wysoka
KD/19/7
wys./szer./gł.
198,5/74/40cm

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

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

regał narożnikowy
zewnętrzny
KNZO/19/3
wys./szer./gł. 
198,5/33/33cm

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

regał
KO/19/7
wys./szer./gł. 
198,5/74/33,5cm

pop
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tip-top
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stolik 
okolicznościowy
TLAW 55/80
wys./szer./dł.
52,5/55/80cm

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

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

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

szafka
TKOM 1D L/P
wys./szer./gł.
92,5/50/33,5cm 

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

szafka
TKOM 2D/5S
wys./szer./gł.
92,5/100/33,5cm 

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

komoda
TKOM 5S/70
wys./szer./gł.
92,5/67/33,5cm 

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

lustro
TLUS 50

wys./szer./gł.
72,5/50/2cm 

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

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

tip-top
olcha miodowa

klon nida

Proste rozwiązania we wnętrzach zawsze się spraw-
dzają! Taki jest właśnie system Tip-Top, który łączy   
w sobie najważniejsze cechy nowocześnie urządzo-
nych wnętrz – uniwersalną formę i funkcjonalizm.

tip-top
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półka
TNAD 90
wys./szer./gł.
51,5/90/25,5cm

półka
TPOL 50
wys./szer./gł.
8/50/22cm 

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

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

biurko
TBIU 60
wys./szer./dł.
74,5/50,5/60cm

biurko
TBIU 80
wys./szer./dł.
74,5/50,5/80cm

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

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

biurko
TBIUN 80
wys./szer./dł.
74,5/81/81cm

tip-top
olcha miodowa

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

*materac i wkład   
do łóżka w opcji

dodatkowe 
półki   
w opcji

szafa
TSZF 2D
wys./szer./gł.
183/67/51,5cm
*w opcji 2 lub 4 półki 

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

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

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

szafka wysoka
TREG 1D1S L/P
wys./szer./gł.
183/50/41,5cm 

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

tip-top
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nadstawka
wys./szer./gł.
109/120/31,5cm

regał
wys./szer./gł.
205,5/80/40cm

biurko
wys./szer./dł.
77,5/65/120cm

komoda 4s_50
wys./szer./gł.
87,5/50/40cm

komoda 4s_80
wys./szer./gł.
87,5/80/40cm

komoda 2d2s
wys./szer./gł.
87,5/80/40cm

szafka wisząca
wys./szer./gł.
51/202,5/31cm

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

* poduszki do łóżka dostępne w opcji (3 szt.)
materac z ramą - rozkładany + 2 zagłówki,
dł./szer. 195/75 - 150cm,
wysuwana szuflada, pojemnik na pościel

szafa
wys./szer./gł.
205,5/80/57cm

szafa 50
wys./szer./gł.
205,5/50/57cm

regał 50
wys./szer./gł
205,5/50/40cm

sevilla
klon ontario

System modułowy w klimacie „country”. Klonowe 
fronty w mocnej ramie, mosiężny, jednopunktowy 
uchwyt - to główne cechy systemu. 11 elementów  
w wybarwieniu klon ontario.
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Prosta forma mebli i ciepła kolorystyka umoż-
liwiają stworzenie oryginalnej i funkcjonalnej 

przestrzeni pokoju młodzieżowego.  
Meble urozmaicone zostały  

ciekawą formą uchwytów.

Sprzedaż tylko
w komplecie!

wys. 205.5/szer. 280/gł. 65cm

sevilla
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*szafa 3-drzwiowa
wys./szer./gł.
219/150/60,5cm

*szafa 4-drzwiowa
wys./szer./gł.
219/200/60,5cm

toaletka
wys./szer./gł.
87,5/103/36,5-39,5cm

lustro
wys./szer./gł.
72/76cm/3cm

komoda
wys./szer./gł.
86/76/44,5cm

szafka nocna
wys./szer./gł.
46,5/45/36,5cm

*łóżko 140
wys./szer./dł.

39,5-85,5/158,5/218,5cm

*łóżko 160
wys./szer./dł.
39,5-85,5/177/218,5cm

*łóżko 180
wys./szer./dł.

39,5-85,5/197/218,5cm

*listwa wieńcząca do szaf i łóżek dostępna w opcji

materace i wkłady do łóżek w opcji

dream
klon nida
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komoda 
wys./szer./gł.
76,5/80/39cm

szafa 
wys./szer./gł.
202,5/155/58,5cm

szafka nocna 
wys./szer./gł.
42,5/45/39cm

łóżko 140
wys./szer./dł.
35,5-60,5/148/204cm

łóżko 160
wys./szer./dł.
35,5-60,5/163/204cm

łóżko 180
wys./szer./dł.
35,5-60,5/187/205cm

*materace i wkłady do łóżek w opcji

kim
klon nida

klon strassburg
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toaletka
wys./szer./gł.
168,5/69/41,5cm

szafka nocna
wys./szer./gł.
39/47/40cm

komoda
wys./szer./gł.
81/77/44,5cm

szafa
wys./szer./gł.
202,5/157/63,5cm

* wymiary dotyczą łóżka  
z pojemnikiem na pościel

łóżko 160 W
wys./szer./dł.
47,5-68,5/168-178/204,5cm
wymiary dotyczą łóżka 
bez pojemnika na pościel

łóżko 160 *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/161,5-171,5/207cm

łóżko 140 W *
wys./szer./dł.
47,5-68,5/149,5-159,5/204,5cm

* łóżko dostępne w wersji 
z pojemnikiem na pościel
lub bez pojemnika

materace i wkłady  
do łóżek w opcji

łóżko 160 - w opcji dwa materace 
ze stelażem 2x80/199

sen
olcha miodowa

orzech perseo
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*materace i wkłady do łóżek w opcji

komoda
wys./szer./gł.
82/90/44,5cm

lustro
wys./szer./gł.
63,5/79/2cm

szafa 1-drzwiowa
wys./szer./gł.
208,5/45/56,5cm

szafa 2-drzwiowa
wys./szer./gł.
208,5/90/56,5cm

szafa narożnikowa
wys./szer./gł.
208,5/87,5/54-87,5cm

łóżko 160
wys./szer./dł.
37-65,5/170,5/210cm
materac
szer.159/dł.199cm

łóżko 140
wys./szer./dł.
37-65,5/153/210cm
materac
szer.140/dł.199cm

łóżko 180
wys./szer./dł.
37-65,5/191/210cm
materac
szer.180/dł.200cm

szafka nocna
wys./szer./gł.

45/45,5/44,5cm

fantazja
wiśnia primavera

wiśnia primavera/klon nida
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3 wersje kolorystyczne 
JUNONA LINE  >

kuchnie

dąb sonoma 
/ dąb wenge

biały połysk
/ śliwa wallis

dąb sonoma 

1 2 3

JUNONA LINE

mikroukład kompletmikroukład

150 cm 240 cm100 cm

Komplet Junona Line 240 i mikroukład 150 i 100 
zostały stworzone z myślą o jak najniższych cenach. Zakup 
całego kompletu jest bardziej ekonomiczny niż elementów 
kupowanych osobno. W skład kompletu wchodzą szafki 
niezbędne do Twojej kuchni, które można rozbudować   
o dodatkowe elementy. 

JUNONA dąb sonoma/dąb wenge

100 150 240
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SZAFKI DOLNE

G1D/50/57-LPG1D/40/57-LP GO/60/30GO/50/30 POL/40 POL/50 POL/100 GNWU/57-LP

D1D/40/82-L D1D/40/82-P D3S/40/82 D1D/50/82-PD1D/50/82-L DPK/60/82 DNW/100/82-PDNW/100/82-L

mikroukład 
150

mikroukład
100

DG4D1S1K/150 * DG4D1S/100 * D2D/50/195-L D2D/50/195-P

G2D/80/57G2D/60/57

D2D/80/82D2D/60/82 DK2D/80/82

G2W/80/57

G2W/80/57 
OPCJA 

opcja 
(półka szklana + lampka LED)

· wys. szafek górnych 57,3 cm
· wys. szafek dolnych 82 cm + blat 32 mm
· gł. szafek dolnych: 45 cm
· gł. szafek górnych: 28,5 cm

* sprzedaż tylko w komplecie

biały połysk/śliwa wallis dąb sonoma dąb sonoma/dąb wenge

SZAFKI GÓRNE

ELEMENTY DO ROZBUDOWY

· wszystkie szafki dolne wyposażone są w blat z wyjątkiem DK2D/80/82
· wszystkie fronty posiadają uchwyt w kolorze satyna o rozstawie 96 mm
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3 komplety NIKA   > 

18 rodzajów frontów NIKA  >

Oferta kuchni NIKA obejmuje 18 frontów. Dla kompletu NIKA 180 dostępne są dwa 
kolory frontu, dla NIKA 260 STANDARD piętnaście oraz dla NIKA 260 FANTAZJA trzy.  

dlaczego 
kupując komplet 
oszczędzasz?

Komplety Nika zostały stworzone z myślą o Klientach ceniących jakość w niskiej cenie.
Zakup kompletów jest bardziej ekonomiczny niż kupno pojedynczych szafek. Specjalny system pakowania szafek gwarantuje szybką   
i bezpieczną dostawę oraz pozwala na organizację samodzielnego i łatwego montażu mebli.
Każdy z kompletów posiada elementy wspólne dla wszystkich - korpusy i cokoły w kolorze jabłoni ciemnej oraz blaty w kolorze pietry 
beżowej. Do każdej z szafek przypisany jest oddzielny blat. Szafki posiadają estetyczne wnętrza w kolorze białym, zaś każdy z frontów 
zaopatrzony jest w starannie dobrany uchwyt.

    PORTAL wiśnia koreańska patyna

NIKAkuchnie

180 260 260
STANDARD FANTAZJA
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*
szafka dolna z 
jedną szufladą
NKD1S-50/82-P/S
wys./szer./gł.
820/500/453

*
szafka dolna z 
jedną szufladą
NKD1S-30/82-P/S
wys./szer./gł.
820/300/453

*
szafka dolna
NKD-40/82-P   
wys./szer./gł.
820/400/453

szafka dolna z  
czterema szufladami
NKD4S-40/82-S/3S
wys./szer./gł.
820/400/453

szafka dolna pod 
zlewozmywak
NKDK-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

szafka dolna
NKD-60/82-L/P
wys./szer./gł.
820/600/453

szafka dolna
NKD-80/82-L/P
wys./szer./gł.
820/800/453

*
szafka dolna
NKD-30/82-P      
wys./szer./gł.
820/300/453

dolny narożnik 
zewnętrzny lewy
NKDNZL-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

szafka dolna 
otwarta
NKD-15/82
wys./szer./gł.
820/150/453

szafka dolna 
pod zabudowę 
piekarnika 
NKDP-60/82-K
wys./szer./gł.
820/600/498

   *SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY Z FRONTAMI OTWIERANYMI NA PRAWO LUB LEWO
** SZAFKA DOSTĘPNA JEST W SPRZEDAŻY PRAWA LUB LEWA

SIĘGA DO WYSOKOŚCI 211 cm + LISTWA WIEŃCZĄCA

*
szafka dolna narożnik 
wewnętrzny
NKDNW-90/82-P
wys./szer./gł.
820/793/790

ZABU-
DOWA

NAROŻA
900/900

Do każdej szafki z oferty dodatkowej należy domówić blat. Zróżnicowanie długości blatów pozwala   
na połączenie kilku szafek wspólnym odcinkiem na podstawie dostępnych wymiarów: 150, 300L*, 300P*, 
300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 1600, 2000 mm.
Szerokość blatów: 600 mm.
Grubość blatów: 28 mm 

*BLATY DO SZAFEK NAROŻNYCH ZEWNĘTRZNYCH

SZAFKI GÓRNE WYSOKOŚCI 716 mm oraz SZAFKI NADOKAPOWE WYSOKOŚCI 400 mm

SZAFKI DOLNE 820 mm + BLAT 280 mm

szafka górna 
witryna
NKG-80/72-
LV/PV
wys./szer./gł.
716/800/288 

szafka górna
NKG-60/72-L/P
wys./szer./gł.
716/600/288 

*
szafka górna
NKG-50/72-P
wys./szer./gł.
716/500/288 

*
szafka górna
NKG-40/72-P
wys./szer./gł.
716/400/288 

szafka górna 
nadokapowa
NKGO-60/40-O
wys./szer./gł.
400/600/288

szafka górna 
nadokapowa
NKGO-50/40-O
wys./szer./gł.
400/500/288

szafka górna
NKG-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288 

*
szafka górna
NKG-30/72-P
wys./szer./gł.
716/300/288 

szafka górna 
otwarta
NKG-15/72
wys./szer./gł.
716/150/288 

**
górny narożnik 
zewnętrzny
NKGNZ-30/72
wys./szer./gł.
716/288/288 

szafka górna z 
ociekarką
NKGC-80/72-L/P
wys./szer./gł.
716/800/288 

*
szafka górna
narożnik 
wewnętrzny
NKGNWU
-60/72-L
wys./szer./gł.
716/600/600 

ELEMENTY DO ROZBUDOWY

KOLOR
KORPUSU SZAFEK:
JABŁOŃ CIEMNA

KOLOR BLATU:
PIETRA BEŻOWA

dolny narożnik 
zewnętrzny prawy
NKDNZP-30/82
wys./szer./gł.
820/276/550

szafka wysoka
NKD-40/211
wys./szer./gł.
2110/400/560

listwa maskująca
NKDBZ-10/82
wys./szer./gł.
820/100/116

kuchnie
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Katalog kuchni 
FAMILY LINE 
dostępny w salonach!

Rodzinne kuchnie
2 0 1 3

Oferta kuchni FAMILY LINE obejmuje 27 frontów oraz dodatkowe 2 fronty aluminiowe. Do frontów przypisane 
są dwie grupy szafek: szafki dostępne z każdym typem frontów oraz szafki dostępne z wybranym typem frontu.

Do korpusów dostępnych w trzech kolorach: orzech guarneri, wenge i szary grenola dobierz fronty 
z bogatej gamy klasycznych oraz nowoczesnych propozycji. Jeśli lubisz się wyróżniać, połącz  
dwa kolory, zestaw mat z połyskiem lub zastosuj fronty wykonane z aluminium.

Wytrzymały blat to podstawa. Do Kuchni Family Line dedykowane są 2 rodzaje gotowych blatów w 19 
wymiarach. Dodatkowo możliwe jest zamówienie blatu na wymiar spośród 7 dostępnych wzorów.

Funkcjonalność. Nasze rozwiązania ułatwią Ci wykonywanie codziennych czynności na każdym 
kroku. Bez wysiłku, delikatnym ruchem uniesiesz fronty okapowe dzięki podnośnikom gazowym, 
natomiast amortyzatory AIRTIC zapewnią ciche zamykanie drzwi szafek i szuflad. W specjalnej 
szafce wielofunkcyjnej ukryjesz sprzęt AGD lub stworzysz półki na zapasy, a oświetlenie 
punktowe znacznie ułatwi Ci przyrządzanie posiłków. Takie rozwiązania sprawią, że Twoja   
kuchnia będzie niezwykle funkcjonalna.

Duża ilość brył umożliwia zaprojektowanie kuchni marzeń w ekonomicznej cenie. W skład sys-
temu wchodzi ponad 50 szafek kuchennych, które w połączeniu z wybranym frontem   
nadadzą Twojej kuchni indywidualny charakter.

27 rodzajów frontów
+2 fronty aluminiowe 
FAMILY LINE  >

LETIS brzoza syberyjska patyna 

kuchnie FAMILY LINE
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W komplecie. Rodzinne Kuchnie Family Line to także 18 gotowych kompletów o szerokości  260 cm – 13 w wersji modern oraz 5 w wersji classic.  
Podstawowy układ można z łatwością rozbudować o szafki dodatkowe. Tak szeroki wybór zapewnia swobodę aranżacji każdej kuchni.

6 wzorów klasycznych: Anake, Kapelo, Letis, Falga, Melos, Marocco (2 kolory) oraz 10 wzorów nowoczesnych:  Edan (2 kolory), Eskos, Delano, 
Tapo (5 kolorów), Tamat, Tabes (2 kolory), Top Line (3 kolory), Tafne, Pesen (2 kolory), Plate (2 kolory), Tal 2 (uzupełnienie oferty o ramki aluminiowe) 
tworzą system mebli kuchennych FAMILY LINE.

    TOP LINE brąz połysk + oliwka połysk

FALGA grusza (komplet 260 Classic)PESEN dąb sonoma (komplet 260 Modern) 

** ** * * * *

*FRONTY W POŁYSKU

kuchnieFAMILY LINE

+
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Katalog kuchni 
na wymiar
SENSO KITCHENS
dostępny w salonach!

51 wzorów frontów, ponad 150 kolorów  

2 grupy klasyczne: Royal i Sentima oraz 2 nowoczesne: Capital i Traffic tworzą wspólnie 
jeden z największych systemów mebli kuchennych. Indywidualne  zamówienia przyjmują projek-
tanci w wyspecjalizowanych studiach, dysponujący ponad 500 bryłami szafek w zróżnicowanej 
stylistyce, którym charakter nadaje 51 wzorów frontów w ponad 150 kolorach.

kuchnie
33rd SAPERAVI AVENUE magnolia połysk (lakier) / dąb kasztanowy (fornir) 

grupa traffic - 12 wzorów frontów, ponad 100 kolorów

grupa sentima - 12 wzorów frontów, 62 kolory

grupa royal - 16 wzorów frontów, 22 kolory

grupa capital - 11 wzorów frontów, 54 kolory

katalog 2014

okladka BRW Senso_2014.indd   1
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kuchnie
   KASETTA biały canadian

SENSO KITCHENS
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Katalog mebli
tapicerowanych 
FAMILY LINE 
dostępny w salonach!

Nasze meble tapicerowane to połączenie jakości i wygody z trendami wzorniczymi 

i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Podłokietniki, poduchy, zagłówki, 

nóżki, kółka - wszystko to ma ułatwić wypoczynek. Przedstawiamy szeroki wybór pięk-

nych i funkcjonalnych kanap, sof, foteli, narożników oraz zestawów wypoczynkowych. 

meble tapicerowane Family Line

Meble tapicerowane 2013 / 2014
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W naszej ofercie znajdziesz jeszcze więcej nowych projektów, kolorów i funkcji niż dotychczas, abyś mógł czerpać 

inspiracje i cieszyć się nowymi możliwościami. Z nami urządzisz wnętrze nie tylko funkcjonalnie, ale także estetycznie  

i modnie. Kształt, funkcje, materiał oraz kolor - to dzięki nim dobierzesz sofę zgodnie ze swoimi preferencjami i zaaran-

żujesz wnętrze w niepowtarzalny sposób.

meble tapicerowaneFamily Line
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Więcej pomysłów na Twoje wnętrze 
oraz nowe katalogi znajdziesz w salonie   

i na stronie www.brw.com.pl


