... tworzymy meble dla Ciebie
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Szukasz idealnego przepisu na dom?
W naszym katalogu znajdziesz inspirujące wnętrza, funkcjonalne rozwiązania i ponadczasowe
wzory mebli. Każdy z naszych klientów odnajdzie tu coś dla siebie, ponieważ posiadamy kolekcje
zarówno dla miłośników klasyki, jaki i nowoczesnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że zgromadzone
w katalogu aranżacje staną się dla Was inspiracją, wzorem oraz pomysłem na stworzenie własnego wymarzonego domu.
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NOWOŚĆ

NEVIO

DESEŃ DREWNA NA PIERWSZYM PLANIE

Blaty: płyta meblowa laminowana

Szuflady:
prowadnice quadro

Korpus: płyta
meblowa laminowana

Fronty: płyta
meblowa laminowana

Ramka - płyta MDF

Kolor: dąb craft złoty

+ Charakterystyczna ramka MDF stanowi gustowną oprawę dla brył.
+ Umieszczone na rancie frontów uchwyty nie przytłaczają mebli.
+ Listwa MDF w kolorze grafitu na froncie mebla nadaje uroku bryłom.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie.

6 brył do aranżacji pokoju dziennego.

Nevio, pokój dzienny, kolor dąb craft złoty:
komoda 2d3s • witryna wysoka 1d1w • szafka RTV 1d1k/160 • półka 150 • witryna niska 1d1w • ława 1s/110

półka 150

152 / 22 / 20 cm

!

Ozdobne, boczne listwy okalające
każdą z brył gwarantują meblom
nowoczesny wygląd oraz nadają im
bogaty charakter. Dyskretna listwa
w kolorze grafitowym podkreśla
szlachetność systemu.

szafka RTV 1d1k/160
159 / 58 / 42 cm
oświetlenie w opcji

4

ława 1s/110

110 / 45 / 65 cm

komoda 2d3s
180 / 86 / 42 cm

witryna niska 1d1w
67 / 144 / 38 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 1d1w
67 / 205 / 38 cm
oświetlenie w opcji

5
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NOWOŚĆ

RICHE

ZAWSZE U SIEBIE

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV
Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw
Listwa ryflowana MDF

Fronty: płyta MDF
oklejona folią PCV,
wysoki połysk

Korpus: płyta
meblowa laminowana,
obrzeże PCV

Kolor: dąb ontario / biały połysk

+ Bez - uchwytowe i wygodne w użyciu fronty.
+ Ozdobna ryflowana listwa MDF stanowi ozdobę mebla.
+ Szerokie boczne listwy nadają bryłom solidny wizerunek.
+ W ciepłym połączeniu kolorystycznym: biały i dąb ontario.
+ Oświetlenie półek szklanych dostępne opcjonalnie.

W naszej ofercie jest opcjonalne
oświetlenie do stref witrynowych,
które może dodać Twoim
wnętrzom nastroju i walorów
estetycznych! Ustawiając kilka
brył z przeszkleniami w jednym
pomieszczeniu uzyskasz ciekawą
kompozycję.

8 brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.

Riche pokój dzienny, kolor dąb ontario / biały połysk:
komoda 3d2s • witryna wysoka 1d1w • szafka RTV 2s/150 • półka 140 • witryna niska 2d2w

półka 140

140 / 26,5 / 22 cm

wnętrze szafy

stół rozkładany 130/175
132-175 / 76 / 80 cm

6

ława 110

110 / 49 / 64 cm

szafka RTV 2s/150
149 / 60 / 42 cm

komoda 3d2s

149 / 101 / 42 cm

witryna niska 2d2w
104 / 153 / 42 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 1d1w
64 / 205 / 42 cm
oświetlenie w opcji

szafa 2d

104 / 205 / 42 cm
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NOWOŚĆ

BRANDSON
LICZY SIĘ WNĘTRZE

Blaty: płyta meblowa laminowana
Wieniec górny
ozdobny MDF
Szuflady: prowadnice rolkowe
Korpus: płyta meblowa
laminowana
Fronty: płyta MDF +
płycina MDF

Witryny z przeszklonymi
drzwiczkami niewątpliwie
znajdą uznanie wśród
kolekcjonerów porcelany
i ozdobnego szkła.

Uchwyty: metalowy

Kolor: biały

+ Fronty w formie ramiaka podkreślają stylistykę kolekcji.
+ Punktowe, delikatne uchwyty stanowią element ozdobny brył.
+ Ozdobne wieńce górne z MDF dodają bryłom szyku i elegancji.
+ W przeszkleniach zastosowano szkło hartowane.
+ Opcjonalne oświetlenie w witrynach zwiększa atrakcyjność mebla.

8 brył do aranżacji pokoju dziennego.

Brandson, pokój dzienny, kolor biały:
komoda 2d4s • witryna wysoka 2w2s • szafka RTV 2d1s/140 • półka 140 • witryna niska 1d1w2s • ława 1s/70

półka 140

Brandson, pokój dzienny, kolor biały:
witryna niska 1d1w2s • szafka RTV 2d1s/140 • półka 140

139 / 21 / 18 cm

wnętrze szafy

szafka RTV 2d1s/140
139 / 49 / 41 cm

8

ława 1s/70

70 / 46 / 70 cm

komoda 2d4s
119 / 88 / 41 cm

witryna niska 1d1w2s
81 / 129 / 41 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 2w2s
81 / 196 / 41 cm
oświetlenie w opcji

szafa 2d2s

81 / 196 / 41 cm

półki
do szafy 2d2s
73 / 1,6 / 33 cm

9

TAYLOR
OTUL SIĘ KLASYKĄ

10

Każdy z nas zapewne marzył, by choć przez chwilę zamieszkać w pałacu. Dlaczego by nie stworzyć takiej
aranżacji we własnym salonie i codziennie otaczać się ciepłą klasyką? Meblami kolekcji Taylor zaaranżujesz
wnętrza o wysokim standardzie. To zestawienie białych frontów w formie ramiaka z metalowym uchwytem
i masywnym cokołem, które zbudują odpowiedni nastrój i zmienią zwykły pokój w uroczą, pełną ciepła
przestrzeń.

11
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NOWOŚĆ

TAYLOR
OTUL SIĘ KLASYKĄ

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV
Szuflady: kulkowe,
pełen wysuw

Uchwyty: metalowy

Korpus: płyta meblowa
laminowana, obrzeże PCV

Fronty: ramiak MDF + płycina

Kolor: biały

+ Charakterystyczną cechą kolekcji są fronty z patynowanym ramiakiem.
+ Metalowe uchwyty będą niezwykle praktyczną i wygodną ozdobą.
+ Charakterystyczny masywny cokół nadaje bryłom elegancji i stabilności.
+ Pogrubiony blat doskonale podkreśla charakter mebla.

6 brył do aranżacji pokoju dziennego lub jadalni

Taylor, pokój dzienny, kolor biały:
witryna 1d1w • komoda 3d1s• półka 120• witryna 1d1w • witryna niska 1d1w1s • szafka RTV 1d1s/130 • półka 120

stół rozkładany 130/175
132-175 / 77 / 80 cm
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półka 120

120 / 18 / 18 cm

szafka RTV 1d1s/130
128 / 52 / 36,5 cm

komoda 3d1s

128 / 93 / 36,5 cm

witryna niska 1d1w1s
88 / 125 / 36,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w

62 / 198,5 / 40 cm
oświetlenie w opcji

13
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Surowe usłojenie drewna, fronty
w formie ramiaka i szprosy
w witrynach. Jednym słowem Canyon. W połączeniu z prostymi
uchwytami tworzy sielski, a
zarazem subtelny styl pomieszczeń

NOWOŚĆ

CANYON

STAWIASZ NA SUROWE PIĘKNO
Blaty: płyta meblowa laminowana pogrubiana, obrzeże PCV

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw

Uchwyty: metalowy

Fronty: MDF

Korpus: płyta meblowa
laminowana

Ramiak korpusu MDF

Kolor: dąb craft złoty

+ Szprosy MDF w witrynach dodają meblom szyku i elegancji.
+ Szerokie, pogrubiane nogi zapewniają stabilność mebla.
+ Fronty w formie ramiaka nawiązują do klasycznej stylistyki mebli.
+ Metalowe uchwyty podkreślają charakter brył.
+ W przeszkleniach zastosowano szkło hartowane.

6 brył do aranżacji pokoju dziennego
Canyon, pokój dzienny, kolor dąb craft złoty:
komoda 2d4s • witryna 1d1w • półka 135 • szafka RTV 2s/140 • witryna niska 1d1w2s • ława 110

pólka 135

137 / 23 / 20 cm

Canyon, pokój dzienny, kolor dąb craft złoty:
witryna 1d1w • półka 135 • szafka RTV 2s/140 • witryna niska 1d1w2s
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ława 110

110 / 47 / 65 cm

szafka RTV 2s/140
143 / 57 / 48 cm
oświetlenie w opcji

komoda 2d4s
174 / 92 / 42 cm

witryna niska 1d1w2s
113 / 144 / 42 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w

83/ 206 / 42 cm
oświetlenie w opcji
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JAZZ
DOCENIAMY PROSTE KSZTAŁTY

Nowoczesny charakter kolekcji Jazz, wprowadzi do Waszych domów lekkość, nowoczesność i elegancję,
której pozazdroszczą wszyscy Goście. Spokojna kolorystyka, nieskomplikowane i proste linie brył sprawią,
że pomieszczenia, w których się znajdują nabiorą prawdziwego blasku. Elementami wyróżniającymi tę
kolekcję mebli jest zastosowanie 2 kolorów frontów i 2 wariantów otwierania drzwi w jednej bryle: za
pomocą metalowych uchwytów oraz wewnętrznego frezu znajdującego się na frontach szuflad w dekorze
onyx. Zapoznaj się bliżej z Jazz, kolekcją , która daje Ci wiele możliwości aranżacji.
16
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JAZZ
DOCENIAMY PROSTE KSZTAŁTY

Jazz, pokój dzienny, kolor kasztan nairobi /onyx: regał 2d1s • szafka RTV 1d1s/125 • półka 120
• witryna niska 2d1w1s • ława 120

Jazz, pokój młodzieżowy, kolor kasztan nairobi /onyx:
szafa 4d1s • biurko 1d2s/120 • regał wiszący 120 • regał 2d1s • łóżko 90

Jazz, pokój młodzieżowy, kolor kasztan nairobi /onyx: szafa 4d1s • szafka nocna 1s • półka 120
• łóżko 90 • regał wiszący 120 • biurko 1d2s/120

18
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Zwróć uwagę na
półki schowane
w wezgłowiu łoża.

JAZZ

!

DOCENIAMY PROSTE KSZTAŁTY
Blaty: płyta meblowa laminowana pogrubiona

łoże 160 z pojemnikiem i półkami
167,5 / 89,5 / 223 cm
bez materaca

Szuflady: prowadnice
kulkowe

Uchwyty: metalowe

Korpus: płyta meblowa
laminowana pogrubiona

Fronty: płyta meblowa
laminowana

Nóżki: plastikowe

łóżko 2s/90

kolor: kasztan nairobi / onyx

łóżko 90

94 / 71,5 / 205 cm
bez materaca

206 / 86,5 / 99 cm
bez materaca

+ Zastosowanie 2 kolorów frontów w 1 bryle
+ Prosta i minimalistyczna forma dodaje meblom surowości.
+ Delikatne i pogrubione boki mebla.
+ 2 warianty otwierania drzwi w 1 bryle (metalowe uchwyty i wewnętrzne
frezy na frontach szuflad).

25 brył do aranżacji pokoju dziennego,
młodzieżowego i sypialni

!

Jazz, sypialnia, kolor kasztan nairobi /onyx:
szafa z lustrem 3d4s • komoda 4d1s • półka 120 • łoże 160 z
pojemnikiem i półkami • szafka nocna 1s

3

W biurku zamiast wysuwanej półki na
klawiaturę zastosowano wąską szufladę.

półka 120

120 / 40 / 23 cm

118,5 / 26,5 / 21,5 cm

wersje kolorystyczne łoża 140 z pojemnikiem

szafka nocna 1s
46,,5 / 45 / 40 cm

kasztan nairobi

N

3

regał wiszący 120

dąb sonoma

biały

łoże 140 z pojemnikiem

bez materaca

147,5 / 89,5 / 207 cm

biurko 1d2s/120
120 / 75 / 60 cm

ława 120

120 / 50,5 / 60 cm

szafka RTV 1d1s/125
126,5 / 51 / 40 cm

komoda 4d1s

166,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s

86,5 / 95 / 40 cm

witryna niska 2d1w1s
96,5 / 172 / 40 cm

wersje kolorystyczne łoża 160 z pojemnikiem

wnętrze
regału

kasztan nairobi

dąb sonoma

N
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komoda 3d2s

126,5 / 95 / 40 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167,5 / 89,5 / 207 cm

wnętrze szafy

wnętrze szafy

wnętrze szafy

biały

bez materaca

witryna 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

regał 2d1s

56 / 210 / 40 cm

szafa 4d1s

86,5 / 210 / 59 cm

szafa z lustrem 3d4s
126,5 / 210 / 59 cm

N

szafa narożna 2d

101,5 / 210 / 101,5 cm
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RODAN
WYDOBYWAMY PIĘKNO

Kolekcja Rodan wyróżnia się oryginalnością. Białe, frezowane fronty tworzą tło dla uchwytów o zaokrąglonym
kształcie. Ich naturalny, dębowy kolor umieszczono na czarnym szkle. Takie zestawienie podkreśla
geometryczny charakter mebli oraz wydobywa ich piękno.
22
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RODAN

Rodan doskonale współgra
z całą paletą barw,
a kolorowe elementy mebla
przyciągają wzrok i tworzą
swoistą dekorację.

WYDOBYWAMY PIĘKNO

Rodan perfectly harmonizes
with the entire palette
of colors, and colorful
elements of the furniture
attract the eye and create
a specific decoration.

Blaty: płyta wiórowa laminowana
Fronty: płyta MDF,
folia PCV

Uchwyty: MDF

Korpus: płyta wiórowa
laminowana

Kolor: dąb craft złoty / biały

+ Zaokrąglone uchwyty MDF umieszczono na tle czarnego szkła
+ Modna i ciekawa kolorystyka: dąb craft złoty i biel.
+ Poziome frezy na frontach dodają bryłom uroku.
+ Ciekawe wzornictwo sprawi, że aranżacje będą niepowtarzalne.
+ Oświetlenie LED do stref prze szklonych dostępne opcjonalnie.

13 brył do aranżacji pokoju dziennego i sypialni

półka 80

półka 120

80 / 21 / 20 cm

120 / 21 / 20 cm

Rodan, sypialnia, kolor dąb craft złoty / biały połysk:
komoda 3d • szafa z lustrem 3d • łoże 160 • szafka nocna 1s

wnętrze regału

N
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łoże 160

166 / 84 / 210 cm
bez wkładu i materaca

N

szafka nocna 1s
50 / 42 / 39,5 cm

szafka RTV 2d

1350 / 47,5 / 44,5 cm

komoda 2d

90 / 89,5 / 37,5 cm

komoda 3d

135 / 89,5 / 37,5 cm

witryna niska 1d1w
90 / 159,5 / 37,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w lewa
54,5 / 195,5 / 37,5 cm
oświetlenie w opcji

regał otwarty 1d lewy
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

regał 2d prawy

54,5 / 195,5 / 37,5 cm

wnętrze szafy

wnętrze szafy

szafa 2d

90/ 195,5 / 56 cm

N

szafa 3d z lustrem
135 / 195,5 / 56 cm
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DAVIN
BAW SIĘ GEOMETRIĄ

Przedstawiamy Państwu kolekcję Davin, gdzie w roli głównej jest połysk, a bohaterami drugoplanowymi
są frezowania na frontach, w których zostały umieszczone wygodne w użytkowaniu uchwyty. Unikatowe
połączenie eleganckiej, nowoczesnej formy białych frontów z surowym, lecz nadającym charakteru
korpusem jest naszym scenariuszem na dobre wnętrze!
26
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DAVIN
BAW SIĘ GEOMETRIĄ

Charakterystyczne frezy
na frontach i asymetria
subtelnie przełamują
kolorystykę mebli.

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV
Korpus: płyta meblowa
laminowana, obrzeże PCV

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw

Fronty: płyta MDF, folia
PCV wysoki połysk

Uchwyty: srebrne,
metalowe

Zaokrąglone listwy MDF
Nóżki: plastikowe
Kolor: dąb canyon / biały połysk

+ Lekko zaokrąglone listwy boczne oraz blaty stanowią oprawę dla mebli.
+ Frezy na frontach: poziome i pod uchwyty dodają uroku bryłom.
+ Prosta forma, modna i ciekawa kolorystyka.
+ Asymetrycznie rozmieszczone fonty na niektórych bryłach.

8 brył do aranżacji pokoju dziennego

półka 100

100 / 25 / 25,5 cm

szafka RTV 2d
146 / 44 / 45 cm

komoda 2d

107 / 85,5 / 37 cm

półka 140

140 / 25 / 25,5 cm

komoda 2d3s

162 / 85,5 / 45 cm

Davin, pokój dzienny, kolor dąb canyon / biały połysk:
komoda 2d3s • witryna niska 1d1w • półka 140 • półka 100 • szafka RTV 2d • witryna 1w lewa

wnętrze
szafy

witryna niska 1d1w

witryna 1w lewa

oświetlenie w opcji

oświetlenie w opcji

107 / 132 / 37 cm

28

69 / 210,5 / 37 cm

szafa 2d

107 / 210,5 / 56 cm

29
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NOWOŚĆ

OLE

ARANŻUJE DOBRĄ ATMOSFERĘ!
Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże ABS
Szuflady: prowadnice
kulkowe

Uchwyty: metalowe

Fronty: ramiak MDF
opłaszczony melaminą
+ płycina MDF

Korpus: płyta
meblowa laminowana,
obrzeże ABS

Nóżki: płyta oklejona
melaminą

kolor: biały

+ Bogaty wybór regałów i witryn z przeszklonymi drzwiczkami to cechy
kolekcji Ole.
+ Opcjonalne oświetlenie w strefach witrynowych zwiększa atrakcyjność
mebli.
+ Kolekcja oferuje bardzo funkcjonalną witrynę z przesuwanymi drzwiami.
+ Nogi poprowadzone wzdłuż wysokości brył nawiązują do tradycyjnego stylu.
+ Na frontach witryn zastosowano szkło hartowane.

12 brył do aranżacji pokoju dziennego,
jadalni lub gabinetu

Ole, pokój dzienny, kolor biały:
witryna niska 2w2s * witryna wysoka 1w1s * regał wiszący 160 * szafka RTV 1s1k/160 * witryna wysoka 2d2w

wnętrze
regału

półka 160

160 / 23 / 20 cm

30

regał wiszący 160
158 / 36,6 / 37 cm
oświetlenie w opcji

biurko 1d/115

115 / 74,5 / 50 cm

szafka RTV 1s1k/160
160 / 54,5 / 42 cm
oświetlenie w opcji

regał niski 1d1s
65 / 134,5 / 37 cm

komoda 3d3s

133 / 134,5 / 37 cm

witryna niska 2w2s
133 / 134 / 37 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 1w1s
65 / 201 / 37 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 2d2w
90 / 201 / 37 cm
oświetlenie w opcji

witryna wysoka 2w2s
90 / 201 / 37 cm
oświetlenie w opcji

regał 1d

50 / 201 / 37 cm

wnętrze szafy

szafa 2d2s

91 / 201 / 61 cm

31
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NOWOŚĆ

LUCAS

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże ABS

Szuflady: prowadnice
kulkowe
Uchwyty: drewniane
Fronty -MDF lakier
połysk

Korpus: płyta
meblowa laminowana,
obrzeże ABS

Nóżki: plastikowe

kolor: biały / dąb kamienny

+ Na frontach znajdują się ozdobne drewniane uchwyty.
+ Fronty na wysoki połysk subtelnie rozświetlą wnętrze.
+ Nowoczesny wygląd, ponadczasowy styl.
+ Modne połączenie kolorów (dąb i biel) i materiałów (płyta, drewno
i lakier) w 1 bryle.
+Bryły z pólkami szklanymi można wyposażyć w oświetlenie.

9

brył do aranżacji pokoju dziennego

PRZYGOTUJ SIĘ NA ROZŚWIETLENIE... SWOJEGO SALONU

Lucas, pokój dzienny, kolor biały / dąb kamienny:
witryna 1d1w lewa • pólka 150 • szafka RTV 2d • witryna 2d2w • komoda 2d4s

wnętrze szafy

wnętrze regału

półka 150

150 / 30 / 20 cm

32

półka 90

90 / 30 / 20 cm

szafka RTV 2d
155 / 49 / 42 cm

komoda 2d4s

155 / 90,5 / 42 cm

komoda 4d

95 / 90,5 / 42 cm

witryna 2d2w

95 / 150,5 / 150,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w lewa
55 / 190,5 / 42 cm
oświetlenie w opcji

regał 2d lewy

55 / 190,5 / 42 cm

szafa 4d

95 / 190,5 /56 cm
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W witrynie niskiej 2d2w1s
zastosowano uniwersalne
fronty (góra/dół/lewy/
prawy), co pozwala na
dowolne rozmieszczenie
drzwiczek pełnych
i drzwiczek z przeszkleniami
na bryle.

34

JAGGER
UWIELBIAMY NIEBANALNE ROZWIĄZANIA

Wysublimowane połączenie chłodnego odcienia dębu z czarnym dekorem to właśnie kolekcja Jagger. Taka
kompozycje cechuje się wysokim walorem estetycznym i idealnie nadaje się do nowoczesnych przestrzeni
utrzymanych w surowych szarościach. Jagger jest kolekcją dla miłośników najnowszych wnętrzarskich
trendów, którzy uwielbiają niebanalne rozwiązania. Ciemne detale dodają kolekcji elegancji, a oświetlenie
wewnętrzne w strefach witrynowych uwydatnia głębie kolorów frontów.
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JAGGER
UWIELBIAMY NIEBANALNE
ROZWIĄZANIA
szafka wisząca 1d

lustro 60

109,5 / 35,5 / 34 cm

Blaty: płyta meblowa laminowana

63,5 / 61,5 / 3 cm

Uchwyt: metalowy

!

Szuflady: prowadnice
kulkowe

Fronty: płyta meblowa
laminowana

Szuflada w ławie będzie idealnym
miejscem na drobiazgi i czasopisma.

Korpus: płyta meblowa
laminowana

Kolor: dąb monastery / czarny

ława 100

100 / 50 / 55 cm

szafka RTV 1s/155
154 / 45 / 43 cm

komoda 4s

+ Czarne wstawki frontów subtelnie przełamują kolorystykę dębu.
+ Czarne blaty większości brył podkreślają linię mebla.
+ Metalowe uchwyty subtelnie podkreślają charakter brył.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie.

80 / 91,5 / 35,5 cm

16 brył do aranżacji pokoju dziennego i
sypialni.

Jagger sypialnia, dąb manastery /czarny:
komoda 4s • lustro 60 • szafa 2d2s • szafka nocna 1s • łoże 160 z pojemnikiem

półka 80

80 / 6 /18 cm

Jagger sypialnia, dąb manastery /czarny:
szafka nocna 1s • łoże 160 z pojemnikiem tapicerowane • ławka 160 • szafa z lustrem 3d2s • lustro 60 • komoda 4s
wnętrze szafy

komoda 2d1w2s
120/ 103 / 35,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna niska 2d2w1s
100 / 160 / 35,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w1s
50 / 210 / 43 cm
oświetlenie w opcji

szafa 2d2s

100 / 210 / 58 cm

wnętrze szafy

szafa z lustrem 3d2s
160,5 / 213,5 / 60 cm
oświetlenie w opcji

półki szafy 2d2s
96,5 / 162 / 40 cm

2 rodzaje wykończenia zagłówka łoża
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Tapicerowana ławka ustawiona w nogach łóżka
jest dodatkowym meblem, na którym można
usiąść i odłożyć ubrania, a do wnętrza schować
pled lub dodatkowe poduszeczki. Mebel ten doda
wnętrzu uroku i podkreśli styl.

ławka 160

167,5 / 40,5 / 43,5 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 92,5 / 208 cm
bez materaca

łoże 160 z pojemnikiem tapicerowane
167 / 92,5 / 208 cm
bez materaca

szafka nocna 1s
50 / 92,5 / 34 cm
oświetlenie w opcji
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MAGELLAN
LUBIMY NADMORSKIE KLIMATY

Ława na kółkach
to bardzo wygodne
rozwiązanie.

Magellan to meble inspirowane przez nadmorskie motywy, przyciągające tych, którzy marzą o dalekich
krajach. Dekoracyjne metalowe elementy i oryginalne uchwyty idealnie odnajdą się w każdym wnętrzu.
Kolekcja zaprojektowana z naciskiem na design, funkcjonalność i wysoką jakość.
38
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W biurku zamiast
wysuwanej półki na
klawiaturę zastosowano wąską szufladę,
która sprawdzi się
jako świetne miejsce np. na przybory
piśmiennicze.

MAGELLAN

Instead of a pullout keyboard shelf,
desk has a narrow
drawer that will
work as a great
place, for example for
stationery accessories.

LUBIMY NADMORSKIE KLIMATY

Blaty: płyta meblowa laminowana
Uchwyty: metalowe,
mosiądz

Szuflady: prowadnice
kulkowe
Korpus: płyta meblowa
laminowana

Fronty: płyta
meblowa laminowana
z listwą MDF

Dodatkowe okucia
narożników: metalowe,
mosiądz
Kolor: sosna vintage

+ Metalowe okucia na rogach brył sprawią, że aranżacje będą niebanalne.
+ Oryginalne mosiężne uchwyty podkreślają charakter mebli.
+ Fronty z listwą MDF podnoszą walor estetyczny tej kolekcji.
+ Kolekcja zaprojektowana z naciskiem na design, funkcjonalność.

17 brył do pokoju dziennego i młodzieżowego
Przed łóżkiem postaw pojemny
kufer, a zyskasz dodatkowe
miejsce na zabawki lub różne
tekstylia i koce.
sofa 2s/90

Magellan, pokój młodzieżowy, kolor sosna vintage: komoda 4s • szafka nocna 1s • półka 120 • łóżko 1s/90 • kufer • regał otwarty 1d1s • szafa
narożna 2d • witryna niska 2d2w1s • regał wiszący 120 • biurko 1d1s/120

pólka 120

120 / 26,5 / 21,5 cm

łóżko 1s/90

207 / 71,5 / 95 cm
bez materaca

100 / 50 / 60 cm
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kufer

86,5 / 47 / 45 cm

biurko 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

51,5 / 44 / 40 cm

regał wiszący 120
120 / 38 / 26 cm

wnętrze szafy

ława 100

szafka nocna 1s

97 / 89,5 / 205,5 cm
bez materaca

szafka RTV 1d1s/125
126,5 / 57,5 / 40 cm

komoda 4s

86,5 / 88 / 40 cm

komoda 3d2s

126,5 / 99,5 / 40 cm

wnętrze szafy

półki szafy 2d2s
witryna niska 2d2w1s
86,5 / 135 / 40 cm

witryna 1d1w1s
51,5 / 203 / 40 cm

regał otwarty 1d1s
51,5 / 203 / 40 cm

szafa 2d2s

86,5 / 203 / 59 cm

szafa narożna 2d

39 / 154 / 40 cm

101 / 203 / 101 cm
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ONYX
NIE JEST NUDNO

Pragniesz nowoczesnego pokoju dziennego lub nietuzinkowego pokoju młodzieżowego? A może jest on
zbyt ciemny i próbujesz go rozjaśnić? Kolekcja Onyx Ci to ułatwi! Biała kolorystyka frontów uczyni pokój
wizualnie większy i nada mu eleganckiego charakteru. Drewniane elementy oraz detale szarości wykluczą
monotonicność i sprawią, że wnętrza nie będą nudne, a każde pomieszczenie uzyska niepowtarzalny
wystrój!
42

43

ONYX
NIE JEST NUDNO
Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

N

biurko 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw

Listwy MDF

Fronty: Płyta MDF

Korpus: płyta meblowa
laminowana

Nóżki: plastikowe
Kolor: dąb craft złoty / biały

półka 80

78 / 25 / 22 cm

+ Ciekawa forma i designerska kolorystyka brył kolekcji
+ Fronty tworzą tło dla akcentów w odcieniu szarym.
+ Fronty tworzą tło dla akcentów w odcieniu szarym tworząc ciekawą
kompozycję.
+ Opcjonalne oświetlenie w witrynach większa atrakcyjność mebla.

półka 120

110 / 25 / 22 cm

Onyx, pokój młodzieżowy, kolor dąb craft złoty / biały:
szafa 4d • regał otwarty 1d lewy • półka 120 • półka 80 • biurko 1d1s/120 • witryna niska 2d2w • komoda 3d3s

12 brył do aranżacji pokoju dziennego,
jadalni i pokoju młodzieżowego

Onyx, pokój dzienny, kolor dąb craft złoty / biały:
ława 120 • witryna niska 2d2w • półka 120 • szafka RTV 2d • witryna 1d1w lewa

ława 120

szafka RTV 2d

120 / 44,5 / 60 cm

130 / 45 / 46 cm

komoda 2d1s

komoda 3d3s

80 / 85 / 42 cm

120 / 85 / 42 cm

wnętrze szafy

wnętrze regału

witryna niska 2d2w
80 / 147 / 42 cm
oświetlenie w opcji
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witryna 1d1w lewa
50 / 200 / 42 cm
oświetlenie w opcji

regał otwarty 1d lewy
50 / 200 / 42 cm

regał 2d lewy
50 / 200 / 42 cm

szafa 4d

80 / 200 / 58 cm
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MULATTO
SPĘDZASZ CZAS Z PRZYJACIÓŁMI

Połączenie nowoczesnego połysku bieli z ciepłym odcieniem dębu canyon tworzy niekonwencjonalną
kolekcję mebli Mulatto. W otoczeniu tych brył przyjemniej spędza się czas z rodziną i przyjaciółmi.
Opcjonalne oświetlenie wewnętrzne do stref witrynowych może stworzyć przyjemny klimat podczas
wspólnych wieczorów.
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MULATTO
SERWUJEMY SOLIDNE CAPPUCCINO

Nowoczesna, a zarazem prosta kolekcja w odcieniach nude to właśnie Mulatto z zestawieniem kolorystycznym
dąb canyon i cappuccino. Połączenie połyskujących frontów z dębowymi elementami tworzą kompozycję,
która wszystkim przypadnie do gustu. Meble są masywne, co gwarantuje solidność i trwałość.
48
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MULATTO
SPĘDZASZ CZAS Z PRZYJACIÓŁMI

2 wersje kolorystyczne
Blaty: płyta meblowa laminowana
Szuflady: prowadnice kulkowe, pełen wysuw
Uchwyty: metalowe,
srebrne

Uchwyty: metalowe,
satyna

Korpus: płyta meblowa laminowana
Fronty: płyta MDF, folia PCV wysoki połysk

Kolor: dąb canyon/biały połysk

Kolor: dąb canyon/cappuccino połysk

+ Bryły osadzone na szerokich modułowych nogach dodają stabilności.
+ Elementami skupiającymi wzrok są dębowe wstawki niektórych frontów.
+ Charakterystyczny detal tej kolekcji to ścięte krawędzie frontów.
+ Zastosowano delikatne frezowania na frontach.

17 brył do aranżacji pokoju dziennego, sypialni i jadalni

szafka wisząca 1w

Zawieszenie szafki nad komodą
sprawia, że kompozycja staje się
kompletna i estetyczna, a Ty zyskujesz
więcej miejsca.

Mulatto sypialnia, kolor dąb canyon / cappuccino połysk:
komoda 3d3s • szafka wisząca 1w • szafka nocna 1s • łoże 160 • szafa z lustrem 3d3s • komoda 4s

półka 135

półka 90

135 / 40 / 25 cm
oświetlenie w opcji

135 / 30 / 23,5 cm

90 / 30 / 23,5 cm

szafka RTV 3s

komoda 3d3s

komoda 2d1s

135 / 45 / 45 cm

135 / 90 / 42 cm

90 / 90 / 42 cm

wnętrze regału

stół rozkładany 135/184
135 - 184 / 76 / 86 cm
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ława 120

120 / 50 / 60 cm

szafka nocna 1s
55 / 45 / 40 cm

łoże 160

165,5 / 80 / 205 cm
bez materaca

witryna 1d1w/90
90 / 148,5 / 42 cm
oświetlenie w opcji

regał otwarty 1d1s
55 / 200 /42 cm

witryna 1d1w1s
55 / 200 /42 cm
oświetlenie w opcji

regał 2d1s

55 / 200 /42 cm

komoda 4s

90 / 90 / 42 cm

wnętrze szafy

szafa 2d1s

90 / 200 / 56 cm

wnętrze szafy

szafa z lustrem 3d3s
135 / 200 /56 cm
oświetlenie w opcji
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VALLES
DOCENIAMY NIESKAZITELNĄ BIEL

Nieskazitelna - to słowo idealnie opisujące tę kolekcję. Proste bryły bez uchwytów, blaty, listewki i frezowania
w ciepłym kolorze dąb kamienny, sprawiają, że ta kolekcja doskonale prezentuje się zarówno na ciemnym,
jak i jasnym tle. Nowoczesny charakter Vallesa, wprowadzi do Waszych domów lekkość, której pozazdroszczą
wszyscy goście. Zapoznaj się bliżej z Vallesem, kolekcją, która daje Ci wiele możliwości aranżacji i gwarantuje,
że każdy Twój ulubiony dodatek fantastycznie zgra się z bielą ich frontów.
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VALLES
półka 120

118 / 21 / 20 cm

DOCENIAMY NIESKAZITELNĄ BIEL

półka 80

78 / 21 / 20 cm

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełny wysuw
Fronty: MDF, folia
PCV wysoki połysk
ława 120

118 / 44,5 / 60 cm

Korpus: płyta meblowa
laminowana

szafka RTV 2d1s/130
130 / 45 / 45 cm

Nóżki: plastikowe
kolor: dąb kamienny / biały

Valles, pokój dzienny, kolor dąb kamienny / biały:
witryna niska 2d2w • półka 120 • szafka RTV 2d1s/130 • witryna 1d1w • ława 120 • komoda 3d3s
komoda 2d1s
80 / 85 / 40 cm

komoda 3d3s

+ Tradycyjne uchwyty zastąpiono gustownymi frezami.
+ Blaty oraz wstawki pod uchwytami w kolorze dębu kamiennego.
+ Dodatkowe frezowania na frontach nadają bryłom lekkości.
+ Prosta forma, nowoczesny design.
+ Opcjonalnie do witryn dostępne oświetlenie LED.

120 / 85 / 40 cm

Valles, pokój dzienny, kolor dąb kamienny / biały:
komoda 2d1s • witryna niska 2d2w • szafa 4d • szafka RTV 2d1s/130 • półka 120 • półka 80 • regał otwarty 1d • ława 120

11 brył do aranżacji pokoju dziennego

wnętrze regału

witryna niska 2d2w
80 / 145 / 40 cm
oświetlenie w opcji
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regał otwarty 1d
50 / 200 / 40 cm

witryna 1d1w

50 / 200 / 40 cm
oświetlenie w opcji

regał 2d

50 / 200 / 40 cm

wnętrze szafy

szafa 4d

80 / 200 / 56 cm
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MONAKO
MONAKO
PROWANSJA GOŚCI
W TWOIM DOMU

PROVENCEGOŚCI
GUESTS
IN YOUR
HOME
PROWANSJA
W TWOIM
DOMU

Poczuj klimat Prowansji we własnym domu. Kolekcję w odcieniu sosny vintage z subtelnym dodatkiem dębu
ancona uzupełniają ryflowane, ozdobne listwy, które współgrają z solidnymi, stylizowanymi nogami mebli
i uchwytami przywodzącymi na myśl kokardy. Czarująca kolekcja Monako, zapewni niebanalny wystrój
każdego wnętrza, w którym się znajdzie, a stylowe witryny pięknie wyeksponują zastawy, książki i inne dodatki.

56

Feel the climate of Provence in your own home. Collection in the shade of vintage pine with a subtle addition
of ancona oak is complemented by grooved decorative strips that harmonize with solid, stylized furniture
legs and handles reminiscent of bows. Charming collection of Monaco, will provide an original design of
any interior in which it will be found, and stylish sites beautifully display liens, books and other accessories.
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MONAKO
PROWANSJA GOŚCI W TWOIM DOMU
Stylowe i pojemne
bryły mebli łączą
unikalne kolo
ry i funkcjonalność
przechowywania.

Blaty: płyta meblowa laminowana
Szuflady: prowadnice kulkowe
z pełnym wysuwem

Uchwyty: metalowe

Ryflowane listwy
boczne MDF

Fronty: środek płyta meblowa
laminowana, ramiak MDF
oklejony folią finisz

Korpus: płyta meblowa
laminowana, obrzeże ABS

Nogi:płyta MDF
kolor: sosna vintage / dąb ancona
color: pine vintage / ancona oak

+ Jasny odcień frontów przełamują ciemniejsze, stylowe blaty.
+ Ryflowane listwy boczne z MDF dodają bryłom szlachetności.
+ Szerokie nóżki z frezem świadczą o elegancji kolekcji.
+ Górne wysokie zwieńczenia podkreślają klasykę brył.

10 brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni

Monako, pokój dzienny, kolor: sosna vintage / dąb ancona:
komoda 3d3s • witryna 1d1w1s • szafka RTV 1d2s • półka 120 • szafka wisząca 1w
• witryna niska 1d1w1s • ława 110

szafka wisząca 1w
126,5 / 32,5 / 23,5 cm

półka 120

120 / 26,5 / 21,5 cm

wnętrze szafy

stół rozkładany 130/175
130-175 / 77 / 80 cm
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ława 110

110 / 49,5 / 60 cm

szafka RTV 1d2s
137 / 66 / 37,5 cm

komoda 2d1s

92 / 95,5 / 37,5 cm

komoda 3d3s

144,5 / 95,5 / 37,5 cm

witryna niska 1d1w1s
104,5 / 132 / 37,5 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w1s
67,5 / 213,5 / 39 cm
oświetlenie w opcji

szafa 2d2s

107,5 / 213,5 / 61,5 cm
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CANDY
DĄB JEST INNOWACJĄ

Candy, pokój dzienny, kolor biały / dąb craft ciemny: komoda 2d1s • regał 1d prawy • szafka RTV 2d1s
• półka 135 • półka 135 • witryna niska 1d1w • ława 110

Candy, pokój młodzieżowy, kolor biały / dąb craft ciemny:
regał 1d prawy • regał otwarty 1d • biurko 1s1s/120 • półka 135 • komoda 2d1s • komoda 2d4s

Candy, pokój dzienny, kolor biały / dąb craft ciemny: komoda 2d4s • szafka RTV 2d1s • witryna 1d1w
• ława 110
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CANDY
DĄB JEST INNOWACJĄ

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

Uchwyty: metalowe

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw

Fronty: płyta MDF

Korpus: płyta
meblowa laminowana

Nóżki: plastikowe

kolor: biały / dąb craft ciemny

+ Kolekcja charakteryzuje się nieszablonowym designem.
+ Białe bryły kontrastują z eleganckimi aplikacjami w naturalnym dekorze.
+ Blaty w ciepłej kolorystyce dąb craft ciemny podkreślają kontury mebla.
+ Prosta i czysta forma mebli zachowana dzięki delikatnym uchwytom.

15 brył do aranżacji pokoju dziennego, pokoju
młodzieżowego i sypialni

N

Candy, pokój dzienny, kolor biały / dąb craft ciemny:
szafa 2d • komoda 2d1s • półka 135 • witryna wisząca 1d1w • szafka RTV 2d1s • półka 135 • witryna 1d1w • komoda 2d4s • ława 110

łoże 160

N

166 / 90 / 206 cm
bez materaca i wkładu

szafka nocna 1s
45 / 44 / 42 cm

ława 110

110 / 45 / 60 cm

półka 135

135 / 30 / 23 cm
wnętrze regału

N
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biurko 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

szafka RTV 2d1s
160 / 52 / 42 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

witryna wisząca 1d1w
70,5 / 125 / 38 cm

witryna niska 1d1w
70,5 / 152 / 38 cm
oświetlenie w opcji

N

regał otwarty 1d
50,5 / 205 / 38 cm

witryna 1d1w

70,5 / 205 / 38 cm
oświetlenie w opcji

regał 1d prawy
50 / 205 / 38 cm

wnętrze szafy

szafa 2d

100 / 205 / 62 cm

wnętrze szafy

N

szafa 5d

157 / 205 / 62 cm
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Funkcjonalna półka jest
dobrym rozwiązaniem
zagospodarowania wolnej
przestrzeni na ścianie

OLIVIA
MEBLE NA PIERWSZYM PLANIE

Olivia, pokój dzienny, kolor krem/ dąb ancona: witryna 1d1w/60 • szafka RTV 3s/140 • szafka wisząca 1w
• witryna 2d2w/100 • komoda 2d3s

Olivia, sypialnia, kolor krem/dąb ancona:
szafka nocna 1s • półka 120 • półka 120 • łoże 160 • szafa z lustrem 3d2s

Olivia, pokój dzienny, kolor krem / dąb ancona: witryna 2d2w/100 • szafka RTV 3s/140 • szafka wisząca 1w
• komoda 2d3s • ława 120
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OLIVIA
MEBLE NA PIERWSZYM PLANIE

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże ABS
Listwa MDF oklejona,
patynowana
łoże 160 z pojemnikiem

łoże 160

167 / 81 / 205 cm

167 / 81 / 205 cm

bez materaca

bez materaca

Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełen wysuw

Fronty: płyta meblowa
laminowana, soft

Korpus: płyta meblowa
laminowana, obrzeże ABS

Uchwyty: metalowe

kolor: krem/ dąb ancona

+ Szafy i witryny o niestandardowej wysokości 217 cm.
+ Ozdobna, patynowana listwa MDF podkreśla kontur mebli.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie.
+ W ciekawym połączeniu kolorystycznym: krem i dąb ancona.
łoże 140 z pojemnikiem

łoże 140

147 / 81 / 205 cm
bez materaca

18 brył do aranżacji pokoju
dziennego, jadalni lub sypialni

147 / 81 / 205 cm
bez materaca

szafka wisząca 1w

półka 120

136 / 40 / 24 cm
oświetlenie w opcji

!

3 opcje rozmieszczenia frontów pełnych i z przeszkleniami w witrynie 2d2w/100

szafka nocna 1s
56 / 45 / 36 cm

stół rozkładany 130/175
130-175 / 75,5 / 80 cm

ława 110

110 / 50 / 64 cm

120 / 26,5 / 21,5 cm

szafka RTV 3s/140

komoda 3s

136 / 50 / 40 cm

96 / 87 / 36 cm

komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

Olivia, pokój dzienny, kolor krem/ dąb ancona:
witryna 1d1w/60 • szafka RTV 3s/140 • szafka wisząca 1w
• półka 120 • witryna 2d2w/100

wnętrze szafy

wnętrze regału

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm
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witryna 2d2w/100
96 / 160,5 / 36 cm
oświetlenie w opcji

witryna 1d1w/60
60 / 217 / 36 cm
oświetlenie w opcji

regał 1d prawy
60 / 217 / 36 cm

szafa 2d

96 / 217 / 60 cm

wnętrze szafy

szafa z lustrem 3d2s
136 / 217 / 60 cm
oświetlenie w opcji
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TIFFANY
NIESKAZITELNA KLASYKA

Kolekcja Tiffany jest doskonała przez swój wygląd, a jej charakterystyczną cechą są fronty z patynowanym
ramiakiem i stylizowane nogi oraz górne zwieńczenia. Taka kolekcja wygląda w pomieszczeniu elegancko
i bogato. Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. W odcieniu kasztanowym jest klasyczna i doskonale
sprawdza się w pokojach dziennych, z kolei kolor woodline krem sprawia, iż solidne i masywne meble
wydają się być delikatne oraz subtelne.
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TIFFANY

NIESKAZITELNA KLASYKA
bryły dostępne w kolorze kasztan

2

bryły dostępne w kolorze woodline krem

wersje kolorystyczne
Blaty: płyta meblowa laminowana
Szuflady: prowadnice kulkowe
z pełnym wysuwem

łoże 160

171 / 93,5 / 209,5 cm
bez materaca

Korpusy: płyta meblowa
laminowana, obrzeże ABS
Uchwyty: metalowe
Fronty: środek płyta meblowa laminowana,
ramiak MDF oklejony folią finisz

łoże 160 z pojemnikiem
171 / 93,5 / 209,5 cm
bez materaca

szafka wisząca 1w
130 / 40 / 23,5 cm
oświetlenie w opcji

Tiffany, pokój dzienny, kolor woodline krem: ława 110 • szafka RTV 2s • szafka wisząca 1w • komoda z barkiem 1d1w1s1b
Tiffany, sypialnia, kolor woodline krem: komoda 4s • półka 130 • półka 90 • łoże 160 • szafka nocna 1s • szafa z lustrem 3d4s

pólka 130

130 / 26,5 / 21,5 cm

szafka nocna 1s
49 / 48 / 37 cm

pólka 90

90 / 26,5 / 21,5 cm

szafka RTV 2s

130 / 50,5 / 37 cm

Nogi: płyta MDF

Kolor: woodline krem

Kolor: kasztam

+ Charakterystyczną cechą kolekcji są fronty z patynowanym ramiakiem.
+ Górne wysokie zwieńczenia nadają meblom klasycznego wyglądu.
+ Szerokie stylowe nóżki z delikatnym frezem zapewniają stabilność mebli.
+ Szlachetność brył podkreślają metalowe uchwyty- wygodne i praktyczne.
+ Oświetlenie w przeszklonych witrynach lub komodach zwiększa ich funkcjonalność.

27 brył do aranżacji pokoju dziennego, jadalni, sypialni,
a nawet przedpokoju.

stół rozkładany Olivia/
Tiffany 130/175

ława 110

110 / 50 / 60 cm

szafka na buty 3k
84 / 120 / 18 cm

szafka na buty 1k
70 / 42 / 37 cm

wieszak

regał z lustrem 1d2s

66 / 170 / 21,5 cm

69 / 212 / 39,5 cm

130-175 / 75,5 / 80 cm

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

komoda 4s

94 / 90 / 37 cm

komoda 3d1s
139 / 90 / 37 cm

komoda z barkiem 1d1w1s1b
94 / 125 / 37 cm
oświetlenie w opcji

wnętrze regału
inside bookshelf

witryna 1w2s

69 / 212 / 39,5 cm
oświetlenie w opcji
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witryna 2w2s

99 / 212 / 39,5 cm
oświetlenie w opcji

regał otwarty 2s
69 / 212 / 39,5 cm

regał 1d2s

69 / 212 / 39,5 cm

komoda z barkiem 2w3s1b
154 / 125 / 37 cm
oświetlenie w opcji

wnętrze szafy
interior of the
wardrobe

komoda narożna 1d1s
58 / 90 / 58 cm

nadstawka narożna 1w
52 / 122 / 52 cm
oświetlenie w opcji

wnętrze szafy
interior of the
wardrobe

szafa 2d2s

99 / 212 / 62 cm

szafa z lustrem 3d4s

w opcji
półki i stojak do szafy 2d2s

159 / 212 / 62 cm
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WIENA
ZASŁUGUJESZ NA MEBLE W KOLORZE ORZECHA

Gładkość frontów i listw przełamanych frezowanymi elementami, ozdobionymi satynowymi uchwytami
i delikatnymi nóżkami - to właśnie kolekcja Wiena. Ciepły odcień orzecha włoskiego jest dopełnieniem
stylizacji tej kolekcji. Urządź nimi salon lub jadalnie, a wprowadzi ona do wnętrza ciepło i przyjemną
atmosferę.
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WIENA
ZASŁUGUJESZ NA MEBLE
W KOLORZE ORZECHA
Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

Uchwyty: satyna,
metalowe

Ryflowane detale mebli są oryginalne i
przyciągają
wzrok.
Dzięki nim nie potrzeba wielu dodatków,
aby w pełni udekorować pomieszczenie.
Grooved details of the
furniture are original and eye-catching.
Thanks to them, you
do not need many accessories to fully decorate the room.

Szuflady: prowadnica
kulkowa z pełnym
wysuwem

Fronty: płyta meblowa
laminowana, obrzeże
PCV

Korpus: płyta meblowa
laminowana, obrzeże PCV

Listwa ozdobna MDF
Kolor: orzech włoski

+ Szerokie boczne listwy efektownie otaczają każdą z brył.
+ Elementami skupiającymi wzrok są ryflowane wstawki we frontach.
+ Satynowe uchwyty oraz nóżki stanowią dyskretne zdobienie mebla.
+ Ciemne wybarwienie brył podnosi walory wizualne kolekcji.
+ Szafy i witryny o niestandardowej wysokości 217 cm.

10

brył do aranżacji pokoju dziennego lub jadalni.

ława 110

stół 130/175

110 / 50 / 64 cm

130-175 / 76 / 80 cm

Wiena, pokój dzienny, kolor orzech włoski: witryna niska 2d2w • szafka wisząca 1w • półka 120 • szafka RTV 3s • szafa 2d

wnętrze szafy

szafka wisząca 1w
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136 / 40 / 24 cm

półka 120

120 / 26,5 / 21,5 cm

szafka RTV 3s
136 / 50 / 40 cm

komoda 1d3s
96 / 87 / 40 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 40 cm

witryna niska 2d2w
96 / 160,5 / 40 cm

witryna 1d1w
56 / 217 / 40 cm

szafa 2d

96 / 217 / 60 cm
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DIESEL
MŁODZIEŻ TEŻ URZĄDZA

!
Praktyczne,
zamknięte z 3
stron łóżko będzie
idealne do pokoju
nastolatka, w
którym może
pełnić funkcję
sofy. Dodatkowo
zawiera pojemne
szuflady na
kołdry, poduszki
lub inne rzeczy,
które trzeba
przechowywać.

Blaty: płyta meblowa, obrzeże ABS
Szuflady: prowadnice
kulkowe, pełny wysuw

Uchwyt: metalowy

Korpus: płyta
meblowa, obrzeże ABS

Front: płyta meblowa,
soft

Kolor: dąb madura/wellington

+ Oryginalna kolekcja do pokoi młodzieżowych w stylu loft.
+ W bryłach subtelnie przełamano 2 kolory w 1 bryle.
+ W meblach zastosowano 2 rodzaje designerskich uchwytów.
+ Proste i masywne bryły mebli.

9 brył do aranżacji pokoju młodzieżowego lub dziecięcego
!

Kolekcja oferuje funkcjonalną
szafę narożną

pólka 100

100 / 20 / 21,5 cm

Diesel, pokój młodzieżowy, kolor dąb madura/wellington: sofa 2s/90 • regał 2d1s • szafa narożna 2d • regał otwarty 1d1s • biurko • kontener 3s
• półka 100 • szafa 2d2s

!

Kolekcja Diesel oferuje bardzo funkcjonalną szafkę mobilną (kółka zamiast
nóżek). Pozwala to na zwię-kszenie swobody użytkowania w pokoju młodzieżowym lub dziecięcym.

wnętrze regału

kontener 3s

46 / 57,5 / 36,5 cm
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biurko

104 / 75,5 / 60 cm

sofa 2s/90

207 / 71,5 / 95 cm
bez materaca

komoda 4s

86 / 90,5 / 36 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210,5 / 36 cm

regał 2d1s

56 / 210,5 / 36 cm

wnętrze szafy

szafa 2d2s

86 / 210,5 / 59 cm

wnętrze szafy

szafa narożna 2d

94,5 / 210,5 / 94,5 cm
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OSKAR
ORYGINALNOŚĆ JEST ZALETĄ

Odmień swoje wnętrza z kolekcją Oskar. Niejednolita faktura mebli w kolorze dąb san remo każdego
zachwyci swoim unikalnym wyglądem. Proste bryły z równie subtelnymi uchwytami świetnie ozdobią
wnętrze w każdym odcieniu. Ta niezwykła, a zarazem prosta kolekcja z pewnością spełni wymagania
wszystkich użytkowników!
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!

OSKAR

Łóżko wyposażone
w pojemnik na pościel
oraz schowek.

ORYGINALNOŚĆ JEST ZALETĄ
Blat: płyta meblowa, obrzeże ABS

Uchwyt: plastikowy

łóżko 90

95 / 81 / 205,5 cm

Szuflady: prowadnice
kulkowe
Korpus: płyta
meblowa, obrzeże
ABS

Front: płyta meblowa
laminowana

Różnorodność brył
sprawi, że idealnie
wkomponują się
w przedpokoje
o zróżnicowanej
wielkości.

półka 110

108 / 10 / 25 cm

półka 80

80 / 10 / 25 cm

Kolor: dąb san remo

+ Minimalistyczna forma mebli.
+ Neutralny kolor, który pasuje do różnorodnych ścian.
+ Fronty szaf zbudowane na zasadzie paneli.
+ Szafy o niestandardowej wysokości 217 cm.
+ Duże możliwości aranżacji przedpokoi.

Oskar, przedpokój, kolor dąb san remo: regał 1d • szafa narożna 1d • komoda 2d/90 • wieszak 90 • panel z lustrem 40 • szafka na buty 2k1s

lustro

80/ 62 / 3 cm

19 brył do aranżacji pokoju młodzieżowego lub
dziecięcego, przedpokoi i korytarzy.

komoda 3s

80 / 81 / 40 cm

możliwość montażu pion / poziom

!

Oskar przedpokój, kolor dąb san remo: regał 1d • wieszak 60 • komoda 1d/90
• panel z lustrem 40 • komoda wysoka 1d1s

Kolekcja oferuje
funkcjonalną szafkę mobilną
(kółka zamiast nóżek).

regał wiszący 110
108 / 33,5 / 23,5 cm

biurko 110

108 / 74 / 55 cm

panel z lustrem 40
40 / 110,5 / 25,5 cm

panel z lustrem 45
45 / 141,5 / 25,5 cm

wieszak 60

60 / 141,5 / 25,5 cm

wieszak 90

90 / 141,5 / 25,5 cm

wnętrze szafy

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm
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komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

szafka na buty 2k1s
60/ 98,5 / 35 cm

kontener 3s

40 / 58,5 / 40 cm

komoda wysoka 1d1s
45 / 98,5 / 35 cm

regał 1d

60 / 217,5 / 35 cm

wnętrze szafy

szafa 2d

90 / 217,5 / 57 ,5 cm

wnętrze szafy

szafa narożna 1d
78 / 217,5 / 78 cm
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SYSTEM REGAŁÓW RAMIX
OTWIERAMY SIĘ NA WIĘCEJ

Otwarte regały stały się prawdziwym hitem! W zależności od ilości półek mogą stać się designerskim meblem na sprzęty RTV i AGD, stylową i bardzo funkcjonalną ławą lub miejscem na ozdoby i książki. 6 różnych
modeli, w kolorach dąb sonoma albo biel, zapewnia stworzenie wielu kombinacji w każdym pomieszczeniu. Otwórz się na regały, które świetnie prezentują się z każdej strony, nawet, gdy stoją na środku pokoju!
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SYSTEM REGAŁÓW RAMIX
OTWIERAMY SIĘ NA WIĘCEJ

Kolor: dąb sonoma

Kolor: biały

Kolor: dąb sonoma/biały

Kolor: biały/dąb sonoma

+ Meble o prostych, geometrycznych kształtach.
+ Z płyty meblowej laminowanej o grubości: rama - 22 mm, półki - 16mm.
+ Idealne do pokoju dziennego, młodzieżowego i przedpokojów.
+ Otwarte regały nadają meblom lekkości i funkcjonalności.
+ Dyskretnie wyznaczają granicę między pomieszczeniami.

4 wersje kolorystyczne
6 wymiarów mebla

regał 77x77

77 / 77 / 32 cm

regał 77x113

77 / 113,5 /32 cm

regał 77x150

77 / 150 / 32 cm

Ramix, przedpokój + pokój dzienny, kolor biały + dąb sonoma: regał 113x113 • regał 40x145 • regał 40x110 • regał 77x150
regał 113x113

113,5 / 113,5 /32 cm
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regał 40x110

40,5 / 110,5 / 32 cm

regał 40x145

40,5 / 145 / 32 cm
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KUCHNIE SET
TWOJA KUCHNIA STAJE SIĘ PROSTA

Potrzebujesz zaaranżować wygodną, ergonomiczną i funkcjonalną kuchnię, ale pomieszczenie ma niewielki
metraż i nie chcesz obciążać domowego budżetu? Z naszymi setami kuchennymi to proste i łatwe! Wybierz
jeden z gotowych układów kuchennych. Dostępne w kilku wymiarach, różnych stylach i wielu wersjach
kolorystycznych. W takiej kuchni przygotowywanie posiłków oraz picie porannej kawy stanie się wyjątkowo
przyjemne. Istnieje również możliwość rozbudowy gotowego układu o dodatkowe szafki
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KUCHNIE SET 200

WYMIARY SZAFEK

TWOJA KUCHNIA STAJE SIĘ PROSTA
57 cm

SET 200

57 cm

SET 260 zestaw z szafką
do zabudowy piekarnika
Zestaw SET 200 składa się z następujących szafek:

SET 200 zestaw z wykorzystaniem
kuchenki wolnostojącej

86 cm

•
86 cm

80 cm
80 cm

Dostępne układy

40 cm
40 cm

80 cm
80 cm

+ Długość zestawu 200 cm
80 cm
40 cm
60 cm
80 cm
+ Możliwość
dokupienia
dodatkowych
szafek

SET 200

1
Kuchnia SET 200: fronty- biały lakier połysk

3
Kuchnia SET 200: fronty- biały lakier połysk + płyta dąb sooma
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•

szafka górna 80 cm • szafka górna 40 cm • szafka górna z witryną
80 cm
szafka dolna pod zlew 80 cm • szafka dolna z 3 szufladami 40 cm
• szafka dolna 80 cm

2
Kuchnia SET 200: fronty- grey lakier połysk

4
Kuchnia SET 200: fronty- szary lakier połysk + płyta dąb sooma

5
Kuchnia SET 200: fronty- płyta dąb sooma

6
Kuchnia SET 200: fronty- biały lakier połysk + szary lakier połysk
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KUCHNIE SET 260

K

TWOJA KUCHNIA STAJE SIĘ PROSTA
57 cm

SET 260
57 cm

86 cm

SET 260 zestaw z szafką
do zabudowy piekarnika

niem

86 cm

0 cm

80 cm
80 cm

Dostępne układy

40 cm
40 cm

60 cm

60 cm

80 cm
80 cm

+ Długość zestawu 260 cm
+ Możliwość dokupienia dodatkowych szafek

SET 260

2
Kuchnia SET 260: fronty- grey lakier połysk

3
Kuchnia SET 260: fronty- biały lakier połysk + płyta dąb sooma
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Zestaw SET 260 składa się z następujących szafek:
• szafka górna 80 cm • szafka górna 40 cm • szafka górna z witryną
80 cm
• szafka dolna pod zlew 80 cm • szafka dolna z 3 szufladami 40 cm
• szafka pod piekarnik 60 cm • szafka dolna 80 cm

1
Kuchnia SET 260: fronty- biały lakier połysk

4
Kuchnia SET 260: fronty- szary lakier połysk + płyta dąb sooma

5
Kuchnia SET 260: fronty- płyta dąb sooma

6
Kuchnia SET 260: fronty- biały lakier połysk + szary lakier połysk

91

STOLIKI I ŁAWY
WYCIĄGAMY KAWĘ NA ŁAWĘ!

Podczas tworzenia swojego wymarzonego domu zwracamy uwagę na każdy szczegół. W salonie niezbędna
jest wygodna sofa, przyciągające uwagę meble oraz unikalne dodatki, które nadadzą pomieszczeniom
charakteru. Aby dopełnić zarówno część funkcjonalną, jak i estetyczną salonu należy wybrać stolik i ławę.
Są one nieodłącznymi elementami, które nie tylko uzupełniają pokój dzienny, ale jako charakterystyczny
detal potrafią zupełnie odmienić wnętrze! Nasze stoliki i ławy o nogach w ciepłym, naturalnym odcieniu
połączone z blatami w oryginalnych kształtach i różnych kolorach są detalem, którego szukasz.
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VIT PLUS
+ Minimalistyczna forma.
+ Połączenie metalu w kolorze
czarnym i płyty.
+ Dostępny w 3 rozmiarach.
+ 3 wersje kolorystyczne blatów.

STOLIKI I ŁAWY
WYCIĄGAMY KAWĘ NA ŁAWĘ!

ława 60

ława 80

ława 120

42 / 60 / 60 cm

42 / 80 / 80 cm

42 / 120 / 60 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

ALAN
+ Stoliki i ławy z drewnianymi
nogami.
+ Możliwość powiększenia
o dostawkę.
+ Możliwość połączenie 2 blatów
w różnych kolorach.
+ 4 kształty, 3 rozmiary, 5 wersji
kolorystycznych blatów.

ENDO

+ Ławy ze szklanym blatem
+ Charakterystyczne skośne nogi
+ Dostępne w 2 wymiarach.
+ 4 wersje kolorystyczne

ława 65

FLEXI/OMEGA
stolik okrągły 60
50 / 60 / 60 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

stolik dostawka 60

ława 60

50 / 60 / 60 cm

ława 120

50 / 60 / 60 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska

50 / 120 / 60 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

+ Stoliki o zwężających się nogach.
+ Nowoczesna forma.
+ Dostępne w 2 wymiarach.
+ 4 wersje kolorystyczne

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

stolik dostawka 80

50 / 80 / 80 cm

ława 80

50 / 80 / 80 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

lakier połysk, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska

Charakterystyczne
wycięcie w rogach blatu.

50 / 80 / 80 cm

BIRD

biały
biały połysk / dąb sonoma
dąb sonoma
dąb sonoma / biały
grafit
grafit / biały

ława 70

41 / 68 / 68 cm
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biały
dąb sonoma
biały / dąb sonoma
dąb sonoma / biały

ława 110

56 / 65 / 65 cm

dąb sonoma

65 / 110 / 65 cm

dąb sonoma
dąb canyon
dąb kamienny
dąb złoty

ława 70

ława 110

48 / 68/ 68 cm

lakier połysk, biały
lakier mat, biały
lakier mat, grafit
lakier mat, trawa morska
fornir, dąb naturalny

PORTO
biały
biały połysk / dąb sonoma
dąb sonoma
dąb sonoma / biały
grafit
grafit / biały

65 / 110 / 65 cm

ława 65

+ Masywne nogi i blaty z płyty meblowej
+ Oryginalne wycięcia w rogach blatu.
+ Dostępne w 2 wymiarach.
+ 4 wersje kolorystyczne
stolik okrągły 80

ława 110

56 / 65 / 65 cm

biały
dąb sonoma
biały / dąb sonoma
dąb sonoma / biały

DEL/DELTA

+ Prosta forma
+ Nogi w kształcie L
+ Dostępny w 2 rozmiarach
+ 6 wersji kolorystycznych

biały
dąb sonoma
biały / dąb sonoma
dąb sonoma / biały

biały
dąb sonoma
biały / dąb sonoma
dąb sonoma / biały

dąb craft złoty
dąb kamienny

ława 100

N

NOWOŚĆ

stół rozkładany Bird 160/210
160-210 / 77 / 90 cm

MILOS
biały
biały / dąb sonoma
dąb sonoma
dąb sonoma / biały
dąb craft złoty
dąb kamienny

48 / 110 / 68 cm

N

NOWOŚĆ

stół rozkładany Milos 105/145
104-144 / 78 / 75 cm

41 / 100 / 68 cm
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Zobacz nas w internecie
więcej inspirujących aranżacji oraz
adresy salonów sprzedaży na
www.atlant-vv.com

Mebel Bos sp. z o.o.
Chmielek 204, 23-412 Łukowa
tel./fax: 84 68 55 105; kom.: 510 908 109
www.mebelbos.pl,
mebelbos@mebelbos.pl

Dystrybutor
ТОРГОВИЙ ДІМ „АТЛАНТ-ВВ”
ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА, 18А, ЧЕРВОНОГРАД, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 80103
+380 (66) 733 2 722, +380 (66) 733 2 655
ATLANT-VV.COM
OFFICE@ATLANT-VV.COM

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane wymiary i materiały mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na proces produkcji i dostępność komponentów. Ze względu na technologię druku prezentowane
kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebla ani
nie stanowią jego części. 2/2019
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