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POKÓJ DZIENNY 
JADALNIA 

To tu tętni życie Twojego domu. Tutaj rodzina spędza wspól-

nie czas. Aranżując tę przestrzeń, pomyśl o wszystkich. Co 

lubicie robić razem? A co chcielibyście robić częściej? Może 

przydałby się Wam większy stół, przy którym wszyscy się 

zmieszczą? A może szeroka ława na rodzinne rozgrywki gier 

planszowych? Upewnij się, że na kanapie jest miejsce dla 

wszystkich. A pies? OK, dorzućmy jeszcze miękki dywan.

ROVIKA
Rovika to kolekcja, która pozwoli przenieść odrobinę 
natury do nowoczesnego wnętrza, nawet w samym 
centrum tętniącego życiem miasta. Doskonale gładka, 
lśniąca biel frontów jest piękną ramą dla fornirowanych 
szuflad o wyczuwalnej strukturze dębu. 

biały połysk/biały wysoki połysk/ 
dąb naturalny

regał
REG1D2S
szer./gł./wys.
107,5/42/202 cm

witryna
REG2D1W1S 
szer./gł./wys.
146,5/42/144 cm

szafka rtv
RTV1D2S 
szer./gł./wys.
152,5/42/58 cm

witryna
REG1D1W2S
szer./gł./wys.
107,5/42/202 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
107,5/56,5/202 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
152,5/42/85 cm

półka
POL/150
szer./gł./wys.
152,5/22/16 cm

witryna REG2D1W1S; szafka rtv RTV1D2S; witryna REG1D1W2S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

PVC
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FORN
Geometryczna forma brył z kolekcji Forn doskonale  
odzwierciedla najważniejsze cechy stylu nowoczesnego,  
a wszystko to dzięki dekoracyjnym motywom  
linearnych frezów, które w atrakcyjny sposób  
przecinają fronty. O komfort użytkowników mebli  
zadbają akcesoria,  zapewniające płynne i ciche  
zamykanie frontów szafek i szuflad. 

witryna REG2D1W; komoda KOM1D3S; szafka rtv RTV2S; półka POL/160; witryna REG1D1WATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

dąb delano/czarny mat biały połysk/biały wysoki 
połysk

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
156/42,5/61 cm

witryna
REG2D1W
szer./gł./wys.
94/42,5/157 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
156/42,5/93 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
94/56,5/200,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
64/42,5/200,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
156/22/25 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

witryna REG2D1W; komoda KOM1D3S

„Linearne frezy oraz matowe wykończenie 
frontów doskonale podkreślają nowoczesny 
design tej kolekcji.”

PVC
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ASSEN
Minimalistyczne formy, modna kolorystyka bieli w połysku 
oraz witryny, których wnętrze akcentuje energooszczędne 
oświetlenie LED. Kolekcja Assen to meble stworzone z myślą 
o nowoczesnych wnętrzach.

witryna REG1W1D_20_6; szafka rtv RTV1S_4_10; szafka rtv RTV1S_4_10_S; półka P_3_10; witryna wisząca SFW1W_13_4; witryna SFK2W_15_10; komplet dwóch ław AROZ 40/50

biały połysk/biały wysoki połysk

komoda 
KOM3D3S_9_15
szer./gł./wys.
150/44/93 cm

komoda 
KOM1W2D2S_9_15
szer./gł./wys.
150/44/93 cm

szafka wisząca
SFW1D_13_4
szer./gł./wys.
40/37/125 cm

szafka rtv
RTV1S_4_10
szer./gł./wys.
100/50/37 cm

szafka rtv
RTV1S_4_10_S
szer./gł./wys.
100/50/37 cm

szafka wisząca
SFW_4_10
szer./gł./wys.
100/28/37 cm

półka
P_3_10
szer./gł./wys.
100/20/25 cm

panel
PAN_12_13
szer./gł./wys.
130/23/120 cm

witryna wisząca
SFW1W_13_4
szer./gł./wys.
40/37/125 cm

w opcji
WKSZF_97 
szer./gł./wys.
96/52/162 cm

witryna SFK2W_15_10; szafka rtv RTV1S_4_10_S;  
witryna wisząca SFW1W_13_4

„Delikatne żłobienia na frontach 
oraz czarne uchwyty dodają kolekcji 
charakteru.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

szafa
SZF2D_20_10
szer./gł./wys.
100/55/200 cm

witryna 
REG1W1D_20_9
szer./gł./wys.
90/44/200 cm

witryna 
REG1W1D_20_6
szer./gł./wys.
60/44/200 cm

szafka 
SFK1D_13_8 L
szer./gł./wys.
80/37/127 cm

szafka 
SFK1D_13_8 P
szer./gł./wys.
80/37/127 cm

witryna 
SFK2W_15_10
szer./gł./wys.
100/37/150 cm

PVC
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HOLTEN
Spójrz, jak piękne blaty w kolorze drewna ciepło otulają  
minimalistyczne bryły, akcentując nieskazitelny kolor  
i lśniącą powierzchnię lakierowanych frontów. To jednak  
nie wszystko. Pokochasz tę kolekcję nie tylko za styl,  
ale też za to, z jaką lekkością domykają się fronty.

witryna REG2D1W; komoda KOM1D3S; witryna REG1D1W; ława TRIANGO S; fotel CASEY ES wym. 94/86/107 cm

biały / biały lustrzany połysk, 
blat: dąb wotan

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
106/42/83,5 cm

szafka rtv
RTV1S
szer./gł./wys.
106/42/50,5 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
156/42/60,5 cm

półka
POL/156
szer./gł./wys.
156/24/22 cm

półka
POL/106
szer./gł./wys.
106/24/22 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
106/56,5/203,5 cm

regał
REG3S
szer./gł./wys.
68/42/203,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
156/42/83,5 cm

szafka wisząca
SFW/156
szer./gł./wys.
156/32,5/40 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
68/42/203,5 cm

witryna
REG2D1W
szer./gł./wys.
98/42/156,5 cm

szafa
SZF3D2S
szer./gł./wys.
180,5/56,5/203,5 cm

regał
REG1D/150
szer./gł./wys.
98,2/42/156,5 cm

szafka na buty
REG2K1S
szer./gł./wys.
92,5/37/115 cm

szafka na buty
REG1D/50
szer./gł./wys.
92,5/37/53 cm

komoda
KOM6S
szer./gł./wys.
98,5/42/129,5 cm

regał zamknięty
REG1D/200
szer./gł./wys.
68,5/37/203,5 cm

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

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
56,5/130,2/81,5 cm

toaletka 
BIU1S
szer./dł./wys.
40/106,2/81,5 cm

szuflada do łóżka
SZU/120
szer./dł./wys.
56,5/199/26 cm

szuflada do łóżka 
SZU/160
szer./dł./wys.
79,5/199/26 cm

szuflada do łóżka 
SZU/180
szer./dł./wys.
79,5/199/26 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
54,5/42/50,5 cm

krzesło
HOLTEN
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

lustro
LUS
szer./gł./wys.
92,5/2,2/70 cm

wieszak
WIE
szer./gł./wys.
92,5/24,5/132 cm

ława
LAW/110
szer./dł./wys.
65/110/45,5 cm

szafka KOM2D; komoda KOM1D3S; szafka rtv RTV2S; witryna REG1D1W; sofa LISERA 3S wym. 208/95/86 cm; fotel SUSA ES wym.85/85/94 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU 
SYPIALNI 

BIURA

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
189/204,5/ 
40,5-100,5 cm

łóżko
LOZ/120
szer./dł./wys.
129/204,5/
40,5-100,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169/204,5/ 
40,5-100,5 cm
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DREVISO
Meble w kolorze bieli to doskonały wybór, szczególnie jeśli 
mają drewniane wstawki i stoją na… podłodze z desek. Cechą  
charakterystyczną nowej kolekcji Dreviso są mocne blaty  
przypominające swoim wyglądem dębową deskę oraz wyraziste 
listwy boczne, które płynnie przechodzą w linię nóżek. Niebanalny 
styl koi czysty kolor bieli. 

komoda KOM2D3S/160; szafka rtv RTV2D/160; półka POL/160; witryna REG1W/65/195

biały / dąb westminster / biały

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

witryna REG2D1W/125/123; komoda KOM2D3S/160;  
witryna REG1W/65/195

„Zwróć uwagę na detale. Wzrok przyciągają  
fronty, na których zgrabnie malują się  
pionowe frezy i charakterystyczne uchwyty.”

witryna
REG1D1W/95/123
szer./gł./wys.
95/41,5/124 cm

witryna
REG1W/65/123
szer./gł./wys.
65,5/41,5/124 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
171/206/92,5 cm

ława
DREVISO
szer./dł./wys.
60/130/45 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
64,5/41,5/53,5 cm

witryna
REG2D1W/125/123
szer./gł./wys.
125/41,5/124 cm

komoda
KOM2D3S/160
szer./gł./wys.
160/41,5/80,5 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
112/41,5/92 cm

szafa
SZF2D/100
szer./gł./wys.
100/57,5/195,5 cm

szafa
SZF3D3S
szer./gł./wys.
160/57,5/195,5 cm

witryna
REG1W/65/195
szer./gł./wys.
65,5/41,5/195,5 cm

szafka rtv
RTV2D/160
szer./gł./wys.
160/41,5/58,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
160/20/30 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI  
POKOJU 
DZIECKA

PVC
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ALAMEDA
Nowoczesna, prosta i niezwykle efektowna.  
Alameda nada szyku każdemu nowoczesnemu 
wnętrzu. Lśniąca biel i kolor naturalnego drew-
na nie byłyby tak wyjątkowe, gdyby nie akcen-
ty, które sprawiają, że kolekcja wprost urzeka 
stylem - pionowe uchwyty oraz nowoczesne 
oświetlenie LED tuż pod liniami blatów. 

biały połysk / dąb westminster /
biały wysoki połysk

szafka rtv
RTV1S
szer./gł./wys.
147/46/55 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
 97/41/96,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
172/41/96,5 cm

witryna
REG1W1D2S
szer./gł./wys.
102/41/141 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
147/41/96,5 cm

półka
POL_147
szer./gł./wys.
147/20/15 cm

szafa SZF2D2S; szafka rtv RTV1S; połka POL/147; witryna REG1W1D2S

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
102/60/201 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

Wkrótce w sprzedaży elementy kolekcji do przedpokoju. Szczegóły na www.brw.pl.

regał 
REG3S
szer./gł./wys.
72/41,5/201,5 cm

witryna 
REG1W2S
szer./gł./wys.
72/41,5/201,5 cm

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KIOTO
Duet drewna i forniru z bielą lśniących frontów. Spójrz,  
jak pięknie prezentuje się przyciemniane szkło w witrynach,  
nieco skrywające wyeksponowane dekoracje i pamiątki  
z podróży. Czy nie jest pięknie?

witryna REG1D1W; komoda KOM3D3S; witryna REG2D2W; ława LAW1S; szafka rtv RTV2S; komoda KOM2D1S

dąb naturalny / biały / dąb naturalny / 
biały lustrzany połysk

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

witryna
REG1D1W 
szer./gł./wys.
60/40/195 cm

witryna
REG2D2W 
szer./gł./wys.
97/40/138 cm

komoda
KOM3D3S 
szer./gł./wys.
145,5/40/88,5 cm

komoda
KOM2D1S 
szer./gł./wys.
97/40/88,5 cm

komoda
KOM3S 
szer./gł./wys.
97/40/88,5 cm

szafka rtv
RTV2S 
szer./gł./wys.
145/46/45,5 cm

ława
LAW1S 
szer./dł./wys.
60/110/45,5 cm

półka
POL/145 
szer./gł./wys.
145/21,5/35 cm

szafa
SZF2D1S 
szer./gł./wys.
97/55/195 cm

łóżko
LOZ/160 A
szer./gł./wys.
165,5/208,5/42,5-104 cm

łóżko
LOZ/160 B
szer./gł./wys.
165,5/208,5/42,5-104 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
62/41,5/51,5 cm

toaletka 
TOL1S
szer./dł./wys.
41,5/100/80,5 cm

komoda
KOM4S  
szer./gł./wys.
97/41,5/123 cm

szafa
SZF3D2S
szer./gł./wys.
180/60/201,5 cm

półka  
do szafy  
w opcji

łóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym stelażem

PVC
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Trzy kolory listwy 
w komplecie*

dąb wenge
magia

biały
połysk

czarny
połysk

witryna REG1W1D/19/9; komoda KOM3D3S/8/15; witryna REG1W1D/19/6; stół AZTECA TRIO; krzesło AZTECA TRIO

   biały / biały wysoki połysk
   listwa: biały połysk

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

witryna   
REG1W1D/14/9
szer./gł./wys.
90/41/145 cm

witryna   
REG1W1D/19/6
szer./gł./wys.
60/41/193 cm

regał zamknięty
REG2D/19/8
szer./gł./wys.
80/37/195 cm

witryna   
REG1W1D/19/9
szer./gł./wys.
90/41/193 cm

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

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

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

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

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

komoda   
KOM3D3S/8/15
szer./gł./wys.
150/41/84 cm

komoda
KOM1D1S/10/6
szer./gł./wys.
60/37/104 cm

lustro
LUS/9/6
szer./gł./wys.
89/2/60 cm

wieszak
PAN/14/9 
szer./gł./wys.
90/30/143 cm

szafka na buty
SFK2D/5/9
szer./gł./wys.
90/37/52 cm

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

łóżko   
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/213/35-86 cm

szafa   
SZF3D/21/18
szer./gł./wys.
180/57/210 cm 

szafa   
SZF2D2L/21/22
szer./gł./wys.
220/57/210 cm 

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

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

komoda KOM4S/8/11; szafka rtv RTV2D2S/4/15; półka P/2/15; szafka wisząca SFW1K/4/11; szafka REG4D/8/11

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

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

stół 
AZTECA TRIO
szer./dł./wys.
85/145-185/76 cm

krzesło
ULTRA
szer./gł./wys.
42/49/85 cm 

* W cenie każdego mebla dostępne 2 listwy ozdobne.

biurko   
BIU1D1S/8/12
szer./dł./wys.
66/120/75 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ława 
LAW/4/11
szer./dł./wys.
65/110/40 cm

AZTECA TRIO
Ta kolekcja ma kilka twarzy – wersji kolorystycznych. Rozpoznasz ją jednak 
bez trudu po zaokrąglonych krawędziach frontów i oryginalnym owalnym  
uchwycie. Stanowi on jedyny ozdobnik elementów kolekcji, a zarazem  
sprawia, że prezentują się one jeszcze nowocześniej.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU KOLEKCJA  

DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU 
SYPIALNI  

BIURA 

PVC
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komoda KOM2D3S; witryna REG1D1W; półka POL/160; szafka RTV RTV2D; witryna REG1W; ława GLIMP

biały połysk / biały wysoki połysk

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
151/42/85,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
97/42/160,5 cm

regał
REG1D
szer./gł./wys.
97/42/160,5 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
63/42/210,5 cm

szafka na buty
REG1D/5/9
szer./gł./wys.
92/37/50 cm

wieszak 
PAN/15/5
szer./gł./wys.
39/29/151 cm

szafka 
REG1D/11/5
szer./gł./wys.
52/37/110 cm

regał
REG2S
szer./gł./wys.
63/42/201,5 cm

regał zamknięty
REG1L1D/207
szer./gł./wys.
72/37/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
105/54/210,5 cm

szafka
REG2D/11/9 
szer./gł./wys.
92/37/110 cm

lustro
LUS/7/9
szer./gł./wys.
92/2/66 cmwieszak

PAN/3/9
szer./gł./wys.
92/29/30 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
105/42/85,5 cm

półka
POLL/160
szer./gł./wys.
163,5/22/25 cm

szafka RTV
RTV2D
szer./gł./wys.
151/48/53 cm

łóżko
LOZ/90/B
szer./dł./wys.
165/206/42,5-96,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
52,2/42/42,5 cm

biurko
BIU1D1S
szer/dł/wys.
56/120/75 cm

komoda KOM2D3S; witryna REG1D1W; półka POL/160; szafka RTV RTV2D

„Przyjrzyj się głębokim ryflo-
waniom. Asymetryczna fak-
tura w zestawieniu z idealnie 
gładką powierzchnią frontów 
wygląda naprawdę stylowo.”

łóżko
LOZ/160/A
szer./dł./wys.
165/205,5/96,5  cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
165/206/42,5-96,5 cm

łóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym stelażem

stelaż w opcjiłóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym stelażem

FLAMES
W tej kolekcji liczą się detale. Dekoracyjne ryflowania, 
zgrabne uchwyty, lśniąca biel - to wszystko sprawia, 
że proste meble wyglądają naprawdę stylowo. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

PVC

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU 
SYPIALNI  

BIURA 
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ERLA
Jest wiele powodów, dla których po-
kochasz kolekcję Erla. To nowoczesny 
minimalizm, lśniąca nieskazitelna biel 
oraz to, z jaką lekkością domykają się 
fronty. Przyjrzyj się dokładnie. Dzięki 
temu, że blat delikatnie odseparowany 
jest od linii frontów, sprawia wraże-
nie jakby unosił się lekko w powietrzu. 

biały / dąb minerva /
biały połysk lakier

ława
LAW_110
szer./dł./wys.
60/110/45,5 cm

krzesło
VKRM 2
szer./gł./wys.
53/47/98 cm

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

szafka RTV
RTV2D1S
szer./gł./wys.
158/41/55,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
158/41/88,5 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
60/41/196 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
98/53/196 cm

witryna
REG1D1W1S
szer./gł./wys.
98/41/153 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
98/41/88,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
98/41/88,5 cm

szafka wisząca
SFW_158
szer./gł./wys.
158/26,5/31 cm

półka
POL_158
szer./gł./wys.
158/23,5/20 cm

witryna REG1D1W1S; komoda KOM2D3S; witryna REG1W2S; szafka wisząca SFW_158; szafka rtv RTV2D1S; ława LAW 110

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

komoda KOM2D3S; witryna REG1W2S; szafka rtv RTV1D1S; półka POL/135; witryna REG1D1W; ława LAW1S

biały/modrzew sibu złoty/biały połysk

ława
LAW1S
szer./dł./wys. 
60/110,5/45,5 cm      

biurko
BIU2S
szer./dł./wys. 
60/120,5/77 cm      

komoda
KOM3S
szer./gł./wys. 
85/40,5/90 cm      

szafka rtv
RTV1D1S
szer./gł./wys. 
135/40,5/55 cm      

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys. 
150/40,5/90 cm      

półka
POL/135
szer./gł./wys. 
135/19,5/14 cm      

regał
REG1S
szer./gł./wys. 
56/40,5/194,5 cm      

szafa
SZF2D
szer./gł./wys. 
85/54/194,5 cm      

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys. 
56/40,5/194,5 cm      

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys. 
85/40,5/140,5 cm      

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

HEDA
Styl vintage powraca w wielkim stylu. Prosty  
i bezpretensjonalny, z gracją łączy w sobie  
przywiązanie do staroci i nowoczesny minimalizm.  
Czerpiąc całymi garściami z lat 50., 60. i 70., wnosi  
do wnętrz domów i mieszkań odrobinę nostalgii.  
Odkryj go z kolekcją Heda.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

BIURA
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AROSA
Meble Arosa powstały z połączenia nowo-
czesnego szkła oraz dębowego forniru, 
który sprawia, że współczesny styl nabiera 
klasycznego sznytu. Cienkie płaty drew-
na dębowego pokrywają fronty i korpusy 
mebli idealnie oddając naturalne piękno  
słojów i rysy tego szlachetnego surowca.

szafka rtv RTV2D1S; półka POL/150; witryna REG2W; witryna REG2W; krzesło AROSA/2

dąb baltic / dąb naturalny 
 / czarny połysk

dąb brąz / czarny połysk

szafka rtv
RTV2D1S
szer./gł./wys. 
160/45/42,5 cm  

komoda
KOM3D1S
szer./gł./wys. 
160/40/89,5 cm  

witryna
REG1W
szer./gł./wys. 
64,5/40/200,5 cm  

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

szafka wisząca
SFW1K
szer./gł./wys. 
160/30/36 cm  

półka
POL/150
szer./gł./wys. 
150/25,5/14 cm  

stół
STO 140/A AROSA
szer./dł./wys. 
90/140-180/76 cm

krzesło
AROSA/2
szer./gł./wys. 
44/50/96 cm  

ława
LAW/130 AROSA 
szer./dł./wys. 
65/130/51 cm

witryna
REG2W
szer./gł./wys. 
105/40/149,5 cm  

witryna REG2W; komoda KOM3D1S; półka POL/150; krzesła AROSA 

„Ten stół to synonim elegancji i luksusu. Szklany blat 
o barwie nasyconej czerni i mocne drewniane nogi. 
Czy znasz piękniejsze połączenie?”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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FEVER
Nowoczesność i nieco klubowego luzu. Czy 
to coś dla Ciebie? Gdy wieczorem wyciągniesz  
się na kanapie, ciemne, podświetlone witryny 
stworzą nastrój, który po ciężkim dniu po-
zwoli Ci się przenieść w świat rozrywki. 
Może chwila z ulubioną muzyką? Albo seans 
filmowy? Zauważ, jak dobrze kolekcja Fever 
komponuje się ze sprzętem rtv.

zestaw FEVER 2

biały połysk / biały wysoki połyskdąb sonoma

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

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

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

witryna
SFK2W/15/10
szer./gł./wys. 
100/37/150 cm

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

szafka na buty
SFK1K/5/8
szer./gł./wys. 
80/37/45 cm      

komoda 
KOM1D1S/10/6 
szer./gł./wys. 
64/37/101 cm      

regał zamknięty 
REG1D/20/6 
szer./gł./wys. 
64/37/199 cm      

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

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

panel
PAN/12/13
szer./gł./wys. 
130/24/120 cm         

wieszak
PAN/15/8 
szer./gł./wys. 
80/29/154 cm         

* Występuje tylko w kolorze biały połysk / biały wysoki połysk. 
Komoda dostępna poza kompletem. 

Zestaw Fever dostępny również jako przedpokój.

szafa
SZF2D/20/10
szer./gł./wys. 
100/55/200 cm

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

zestaw
FEVER 1
szer./gł./wys. 
300/50/194 cm       

zestaw
FEVER 2
szer./gł./wys. 
280/50/194 cm      

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

zestaw FEVER 1

„Jak yin i yang. Czerń i biel to duet ponadczasowy,  
uniwersalny, piękny. Nie ma innego tak wyjątkowego,  
a jednocześnie oczywistego zestawienia, które 
jak mała czarna, w każdej sytuacji sprawdzi się  
doskonale.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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Elementy kolekcji sprawdzą się w niedużych pomieszczeniach, 
gdyż mimo pakowności mają w sobie lekkość i „powietrze”.  
To dzięki witrynom i szklanym półkom. Spójrz, jak pięknie  
eksponują one dekoracyjne drobiazgi, nie pozwalając im się 
zakurzyć.

komoda KOM5S/60; witryna wisząca SFW1W; szafka rtv RTV2S; półka POL/150; witryna REG1W3D/20/9; komoda KOM3D3S; ława LAW/110

dąb san remo jasny, listwa: dąb wenge brąz

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

szafka
KOM4D 
szer./gł./wys.
100/41,5/104,5 cm

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

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

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

komoda
KOM2W1D3S
szer./gł./wys.
150,5/41,5/104,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Lampion metalowy, wys. 24 cm, kolor: czarny,  39,99; 2. Obraz MGŁA 2, wym. 50x70 cm, 
99,99; 3. Dywan ERFURT, wym. 120x170 cm, 100% poliprylen, 229,-  4. Poduszka KERALA, 
wym. 57x57 cm, kolor: granatowy, 79,99; 

1

3
4

2

1

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ELPASSO
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witryna
REG1D1W 
szer./gł./wys.
101,5/42,5/200,5 cm

witryna
REG2D1W2S
szer./gł./wys.
160/42,5/134,5 cm

LOKSA
Kolekcja Loksa to linia stworzona z myślą o skandynawskich  
aranżacjach. Zachwyci Cię mnogością brył o prostej ponadczasowej 
budowie, ramiakowymi frontami i detalami, które podkreślają jej 
charakter. Całość ubrana w stonowaną kolorystykę łączącą sosnę 
andersen białą z dębem grandson.

witryna REG2D1W2S; witryna REG1D1W; półka POL/143; szafka rtv RTV2D1S

sosna andersen biała/dąb grandson

szafka
KOM2D 
szer./gł./wys.
101,5/42,5/98,5 cm

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys.
101,5/36,5/98,5 cm

szafka rtv
RTV2D1S 
szer./gł./wys.
160/44/50,5 cm

komoda
KOM3D1S
szer./gł./wys.
148/42,5/98,5 cm 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

półka
POL/143
szer./gł./wys.
143/23,5/16,5 cm

komoda
KOM4D1S
szer./gł./wys.
194/42,5/98,5 cm

szafka na buty
SFK1D
szer./gł./wys.
84,5/36,5/48,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
101,5/42,5/200,5 cm

szafa
SZF2D/85
szer./gł./wys.
84,5/36,5/200,5 cm

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
120/42,5/98,5 cm

lustro  
LUS/96
szer./gł./wys.
96/4/90,5 cm

wieszak  
WIE/60
szer./gł./wys.
59/30/143 cm

witryna REG2D1W2S; witryna REG1D1W; półka POL/143; szafka rtv RTV2D1S

„Czarne detale są wisienką 
na torcie tej pięknej kolekcji. 
Podkreślają jej oryginalny 
styl”.

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU
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HESEN
Kolekcja Hesen to ukłon w stronę tradycyjnej skandynawskiej  
stylistyki. Prostota, delikatne barwy i styl mebli stworzą  
przestrzeń o niepowtarzalnym klimacie. Wyróżnikiem systemu  
są eleganckie witryny wyposażone w energooszczędne  
oświetlenie LED oraz komody, które doskonale będą 
prezentować się solo, a także w duecie.

komoda KOM3D3S_10_20; witryna KOM3W2D2S_13_19; witryna REG1W1D_20_7; krzesło  VKRM 2  szer./gł./wys.: 47/53/98 cm

modrzew sibiu jasny/
sosna larico

grafit/dąb artisan

szafka
SFK2D_14_7
szer./gł./wys.
71/44/140 cm

komoda
KOM6S_15_10
szer./gł./wys.
101/44/145 cm

komoda
KOM4S_12_10
szer./gł./wys.
101/44/120 cm

komoda
KOM3D3S_10_20
szer./gł./wys.
199/44/96 cm

półka
P_2_18
szer./gł./wys.
175/24/25 cm

półka
P_2_18 I
szer./gł./wys.
175/24/25 cm

szafka rtv
RTV2S_6_14
szer./gł./wys.
137/47/59 cm

krzesło 
VKRM 2
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76 cm

ława
LAW/4/13
szer./dł./wys.
65/130/40 cm

komoda 
KOM2D3S_10_19
szer./gł./wys.
186/44/96 cm

witryna KOM3W2D2S_13_19

„Białe, skandynawskie meble  
swobodnie można łączyć  
z wieloma kolorami, szczególnie  
dobrze im w towarzystwie  
akcentów zieleni i błękitu”.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

szafa
SZF2D1S_20_10
szer./gł./wys.
101/44/203 cm

opcja do szafy 
WKSZF/86
szer./gł./wys.
85/50/118 cm

witryna
REG1W2S_20_11
szer./gł./wys.
106/44/203 cm

regał
REG_20_11
szer./gł./wys.
106/44/203 cm

regał
REG2S_20_7
szer./gł./wys.
71/44/203 cm

łóżko
LOZ1S_160
szer./dł./wys.
174/210/95,5 cm

szafka nocna
KOM1S_5_6
szer./gł./wys.
60/44/50 cm

łóżko
LOZ1S_140
szer./dł./wys.
154/210/95,5 cm

witryna
REG1W1D_20_7
szer./gł./wys.
71/44/203 cm

JUŻ

w sprzedaży

WKRÓTCE! 

witryna
KOM3W2D2S_13_19
szer./gł./wys.
186/44/126 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI

toaletka
TOL1S_9_11
szer./gł./wys.
114/41/86 cm
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PORTO
Jeśli marzysz o jadalni i salonie w kolorach bielonego 
drewna, kolekcja Porto jest właśnie dla Ciebie. Proste 
meble uzupełnione o ciemne blaty i punktowe uchwyty 
pozwolą urządzić piękne, pełne światła wnętrze. 

witryna wisząca SFW1W; szafka rtv RTV2S; regał REG2D1S; komoda KOM3D3S; witryna REG1W2S; komoda KOM5S

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
88,5/40/94 cm

komoda
KOM1D1S
szer./gł./wys.
53,5/40/78,5 cm

szafka na buty
SFB3B
szer./gł./wys.
75/18,5/126 cm

komoda
KOM1S/70
szer./gł./wys.
68,5/40/46 cm

lustro
LUS/50
szer./gł./wys.
51/2/116 cm

wieszak
WIE/66
szer./gł./wys.
66/18,5/152 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
56,5/120/74,5 cm

witryna wisząca SFW1W
szer./gł./wys.
128,5/34,5/37 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
128,5/44,5/44 cm

szafka wisząca
SFW/120
szer./gł./wys.
120/31,5/37 cm

komoda
KOM3D3S 
szer./gł./wys.
128,5/40/94 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
58,5/40/199,5 cm

regał
REG/60
szer./gł./wys.
58,5/40/199,5 cm

regał
REG2D1S
szer./gł./wys.
88,5/40/199,5 cm

przedpokój
PPK/95
szer./gł./wys.
95,5/39,5/189 cm

szafa SZF2D1S; biurko BIU/120; łóżko LOZ/90

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafa
SZF4D2S
szer./gł./wys.
188,5/55,5/209 cm

szafa
SZF3D2S
szer./gł./wys.
128,5/55,5/199,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
88,5/55,5/199,5 cm

szafka nocna
KOM1S/50
szer./gł./wys.
53,5/40/44 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/44,5-68,5 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
69,5/158/15,5 cm

łóżko
LOZ/160 
szer./dł./wys.
165/204,5/44,5-84,5 cm

modrzew sibiu jasny / 
sosna larico

krzesło
PORTO
szer./gł./wys.
45/50/93 cm

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76 cm

ława
LAW/115
szer./dł./wys.
60/115/50 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU  
DZIECKA 

PRZEDPOKOJU
SYPIALNI

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
58,5/40/116 cm
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HAGA
Doskonały wybór dla osób, którym w równym stopniu zależy 
na funkcjonalności i modnym designie. Tradycyjne ramowe 
fronty, metalowe uchwyty i stonowana kolorystyka to dosko-
nały przepis na urządzenie wnętrza w skandynawskim stylu. 
Zwieńczeniem całości są piękne blaty w odcieniu dąb polski.

witryna REG2W; półka POL/150; komoda KOM2D4S

biały canadian/dąb polski/
biały canadian

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KALIO
Biel w duecie z czernią tworzą klasyczne 
zestawienie, które idealnie sprawdzi się  
w aranżacji sypialni. Dopełnieniem  
eleganckich, białych mebli jest matowa, 
czarna tapeta z oryginalnym florystycz-
nym wzorem. Takie połączenie nigdy się 
nie znudzi!

biały połysk / klejonka 
akacjowa / biały połysk

witryna wisząca SFW1W; szafka rtv RTV2D1S; ława KALIO; witryna REG2D2W1S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

półka
POL/150
szer./gł./wys.
150/27/25 cm

szafka wisząca
SFW/150
szer./gł./wys.
151/34/37 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
101/43,5/95 cm

regał
REG/90
szer./gł./wys.
91/34/129,5 cm

witryna
REG2W
szer./gł./wys.
91/43,5/203 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
101/58/203 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
81/43,5/95 cm

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
121/43,5/95 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
151/43,5/95 cm

szafka rtv
RTV2D
szer./gł./wys.
151/43,5/60 cm

stół
KALIO
szer./dł./wys.
90/135-180/77 cm

krzesło
KALIO
szer./gł./wys.
43/57/90 cm

ława
KALIO
szer./dł./wys.
65/110/47 cm

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

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
99,5/42,5/90,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
163/41,5/91 cm

szafka rtv
RTV2D1S
szer./gł./wys.
141/45/50,5 cm

witryna wisząca
SFW1W
szer./gł./wys.
141/28/41 cm

lustro LUS
szer./gł./wys.
140/6,5/60,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
167/209/105 cm

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
187/209/105 cm

witryna
REG2D2W1S
szer./gł./wys.
99,5/42,5/158 cm

witryna
REG1D1W1S
szer./gł./wys.
65/41,5/196,5 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
65/41,5/196,5 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
99,5/59,5/196,5 cm

szafa
SZF6D2S
szer./gł./wys.
213/59,5/218,5 cm
(w opcji półki 3 szt)

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI

PVC
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ANTWERPEN
Przenieś się w czysty klimat Antwerpii. Słynny plac w tym 
mieście (Groenplaats) otaczają jasne budynki z ciemnymi 
dachami. Oto i one, teraz w Twoim domu. Bryły mebli  
w kolorze modrzew sibiu jasny zwieńczone blatami o barwie  
sosny larico. 

witryna REG1W1D1S/20/7; szafka rtv RTV4S/6/14; komoda KOM3W3D3S/13/18; półka P/2/18 I; witryna REG1W1D3S/20/10; ława ANTWERPEN; stół ANTWERPEN

modrzew sibiu jasny / sosna larico

krzesło
VKRM/2 
szer./gł./wys.
47/53/98 cm

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76 cm

ława
LAW/4/13
szer./dł./wys.
65/130/40 cm

ławka (z poduszką)
LAK/5/13
szer./dł./wys.
40/126/49 cm

ława
LAW/4/8
szer./dł./wys.
75/75/40 cm

szafka
REG2D/14/7
szer./gł./wys.
71/40/140 cm

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

szafka rtv
RTV4S/6/14 
szer./gł./wys.
137/40/59 cm witryna REG1W1D1S/20/7; komoda KOM2D4S/8/18; stół ANTWERPEN; ławka ANTWERPEN; witryna REG1W1D3S/20/10

lustro LUS/7/10 
szer./gł./wys.
100/2/65 cm

komoda
KOM3D4S/10/20
szer./gł./wys.
203/40/100,5 cm

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

łóżko
LOZ1S/160
szer./dł./wys.
170/206/95 cm

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

komoda
KOM2D4S/10/14
szer./gł./wys.
140/40/100,5 cm

łóżko
LOZ1S/140
szer./dł./wys.
150/206/95 cm

komoda
KOM5S/9/10 
szer./gł./wys.
101/40/92 cm

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

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

półka P/2/18I *
szer./gł./wys.
175/27/25 cm

* panel półki  
   szkło  
   lustrzane

regał
REG2S/20/7
szer./gł./wys.
71/40/203 cm

regał
REG20/10
szer./gł./wys.
101/40/203 cm

witryna
REG1W1D1S/20/7
szer./gł./wys.
71/40/203 cm

witryna
REG1W1D3S/20/10 
szer./gł./wys.
106/40/203 cm

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

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

komoda (z poduszką) 
KOM1S/5/10 
szer./gł./wys.
101/40/48 cm

przedpokój 
ANTWERPEN1 
gł./wys. 
40/201 cm

przedpokój 
ANTWERPEN 
gł./wys. 
40/201 cm

wieszak 
PAN/16/10 
szer./gł./wys.
100/25/158 cm

szafa
SZF2D2S/20/10
szer./gł./wys.
101/57/203 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

lustro LUS/9/7
szer./gł./wys.
65/2/90 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
60/40/50 cm

w opcji w opcji

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU 
SYPIALNI
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ROMANCE
Kształt powszechnie znany, a mimo to oczywiste jest, 
że kolekcja Romance daleka jest od banału. Jej prostą  
formę wzbogacają bowiem wysmakowane detale  
– bielony kolor drewna i uchwyty w kolorze srebra. 
Efekt jest wyjątkowy, jak zawsze, gdy piękne meble  
nadają wnętrzu charakter.

komoda KOM1D4S; komoda KOM4D2S; szafka rtv RTV2D2S; półka POL/137; witryna REG1D1W; ława Triango L wym. 85/110/50 cm

korpus: modrzew sibiu jasny, 
blat: dąb san remo jasny;
front: modrzew sibiu jasny

1. Gazetownik VENEZIA, wym. 39x25x50 cm, 89,99; 2. Dywan BAFRA wym. 120x170, 
100% polipropylen, 199,- 3. Poduszka dekoracyjna LEILA, wym. 45x45 cm, 59,99;  
4. Pojemnik ażurowy z przykrywką INFINITY, poj. 17 l, kolor: biały, 21,99 

3

4

1

2

szafa do przedpokoju SZF2D; szafka na buty SFK1D; wieszak WIE/60; komoda KOM2D2S; lustro LUS/96

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
96/38/91 cm

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
93/45/99 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
139,5/45/88,5 cm

szafka
KOM2D
szer./gł./wys.
93/45/99 cm

lustro
LUS/96
szer./gł./wys.
96/4/91,5 cm

półka
POL/137
szer./gł./wys.
143/23,5/16,5 cm

szafka rtv
RTV2D2S
szer./gł./wys.
152/44/51 cm

komoda
KOM4D2S
szer./gł./wys.
186/45/99 cm

szafa 
do przedpokoju
SZF2D
szer./gł./wys.
76/36,5/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
93/57/201 cm

szafka na buty
SFK1D
szer./gł./wys.
76/38/49 cm

wieszak
WIE/60
szer./gł./wys.
59/30/143 cm

witryna
REG2D1W2S
szer./gł./wys.
156/45/135 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
93/45/201 cm

„Wnętrze, które tonie w bieli, 
nie musi być surowe. Dzięki 
meblom z delikatnie rysującą 
się strukturą drewna zyska 
wielu zwolenników.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU
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dąb stirling

komoda KOM2D3S/9/20; półka P/3/20; witryna REG1W2S/20/7; szafka rtv RTV3S/6/20; regał REG2S/20/7; stół GENT; ławka GENT; ława GENT

stół
STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-240/76 cm

biurko
BIU_160
szer./dł./wys.
70/160/76 cm

kontenerek
KON3S_6_4
szer./gł./wys.
42/38/60 cm

komoda
KOM3S_9_12
szer./gł./wys.
115/45/85 cm

komoda
KOM5S_10_7
szer./gł./wys.
70/45/110 cm

ława
LAW/4/13
szer./dł./wys.
65/130/40 cm

ława
LAW/5/13
szer./dł./wys.
65/130/50 cm

ławka 
LAK/5/13
szer./dł./wys.
40/126/49 cm

krzesło 
GENT/2
szer./gł./wys.
44/50/96 cm

szafka rtv
RTV2S/6/14
szer./gł./wys.
138,5/54/60 cm

półka
P/3/14
szer./gł./wys.
139/27/25 cm

półka
P/3/20
szer./gł./wys.
200/27/25 cm

szafka rtv
RTV3S/6/20
szer./gł./wys.
200/54/60 cm

witryna
REG1W2S/20/7
szer./gł./wys.
68/42/200,5 cm

regał
REG2S/20/7
szer./gł./wys.
68/42/200,5 cm

regał zamknięty 
REG1D_20_7
szer./gł./wys.
66/40/200,5 cm

witryna
REG2W2S_20_10
szer./gł./wys.
98/42/201 cm

szafa 
SZF2D_20_10
szer./gł./wys.
98/56/201 cm

regał zamknięty 
REG2L1S_20_9
szer./gł./wys.
88/40/200,5 cm

4 szt.

szafa  
SZF3D_21_15
szer./gł./wys.
150/56/210 cm

łóżko
LOZ_160
szer./dł./wys.
176/206/34-80 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
53/45/35 cm

szafka na buty  
KOM1S_5_10
szer./gł./wys.
101/40/50 cm

komoda 
KOM2D2S_10_10
szer./gł./wys.
101/40/50 cm

komoda 
KOM1D1S_10_7
szer./gł./wys.
66/40/100,5 cm

wieszak 
PAN_16_10
szer./gł./wys.
101/24/168 cm

lustro 
LUS/7/10
szer./gł./wys.
101/2/66 cm

szafka
SFK2D_9_12
szer./gł./wys.
115/45/85 cm

komoda
KOM2W6S/13/17
szer./gł./wys.
166/42/124,5 cm

witryna
REG1W1D2S/16/12
szer./gł./wys.
115/42/158,5 cm

komoda
KOM2D3S/9/20
szer./gł./wys.
200/45/85 cm witryna REG1W1D2S/16/12; stół STO/7/16; krzesło GENT/2; półka P/3/20; komoda KOM2D3S/9/20; witryna REG2W2S_20_10

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

GENT
Prosty styl o zdecydowanych, geometrycznych formach, poziome 
uchwyty w kolorze stali i eleganckie, przeszklone tafle witryn. Poznaj 
kolekcję Gent. Masywne bryły oraz okleina o wyczuwalnej fakturze  
i usłojeniu drewna spodobają się osobom, które w aranżacji wnętrza 
cenią sobie ponadczasowość. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
196/206/34-80 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU
SYPIALNI
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3

1BERGEN

szafka rtv RTV3S; witryna wisząca SFW3W; witryna REG3W; witryna REG2W2D; ława TRIANGO L; 
ława TRIANGO S; pufa MATEUS H 60X90 wym. 90/60/45 cm; sofa MAXIME 1,5 S wym. 132/88/85 cm

Twój azyl musi mieć niepowtarzalny charakter. Jeśli 
chcesz, by tchnął spokojem i stylową elegancją, wybierz 
kolekcję Bergen. Oryginalny kolor drewna oraz bardzo 
ciekawa forma to jej cechy rozpoznawcze. Przyjrzyj się 
detalom, subtelnie „wciętym” bokom brył. Oto nieoczy-
wiste meble do nieoczywistych wnętrz.

witryna REG2W2D; witryna WIT3Wmodrzew sibiu złoty

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/47/45 cm

szafa
SZF2D1M2S
szer./gł./wys.
144/63/202 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
102/63/202 cm

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
145,5 /204,5/
78,5-102,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165,5 /204,5/
78,5-102,5 cm

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

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

ława
LAW/130
szer./dł./wys.
55/130/45 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
110/47/98 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
156/47/98 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
72/47/116 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
72/47/202 cm

witryna
REG2W2D
szer./gł./wys.
102/47/202 cm

witryna
REG3W
szer./gł./wys.
156/47/150,5 cm

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
156/47/64 cm

witryna wisząca
SFW3W
szer./gł./wys.
156/33,5/49,5 cm

półka
POL/110
szer./gł./wys.
110/32,5/27 cm

półka
POL/150
szer./gł./wys.
156/32,5/27 cm

witryna
REG2W2S
szer./gł./wys.
102/47/150,5 cm

1. Gazetownik LOFT, wym. 38x18x40 cm, 89,99; 2. Dywan Mardin, wym. 
120x170 cm, kolor: kremowy/ciemny szary, 299,- 3. Poduszka dekoracyjna 
MEKONG, wym. 43x43 cm, kolor: miodowy, 34,99;  4. Lampion metalowy, 
wys. 30 cm, kolor: czarny, 35,99; 

2

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

łóżko
LOZ/180
szer./dł./wys.
185,5/204,5/78,5-102,5 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI
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komoda KOM2D3S; szafa SZF2D; witryna REG1D1W; szafka rtv RTV2S; półka POL/140; witryna REG1W; ława LAW2S/110

dąb april

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
153/44,5/93 cm

krzesło
PATRAS
szer./gł./wys.
44/51/94,5 cm

stół
TXS_PATRAS
szer./dł./wys.
80/140-180/77 cm

ława
TXL_PATRAS
szer./dł./wys.
60/100/50,5 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
93/44,5/93 cm

witryna
KOM2W4S
szer./gł./wys.
153/44,5/129 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
103/44,5/158,5 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
153/59/208 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
153/44,5/48 cm

witryna
REG1D1W/63 
szer./gł./wys.
63/44,5/201 cm

regał
REG2D1S
szer./gł./wys.
93/44,5/201 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
103/59/201 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
58/44,5/48 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
168/208,5/63-101 cm

PATRAS
Odkryj nową odsłonę klasyki. Meble w ciepłym 
odcieniu dębu zaskakują nie tylko doskonałymi  
akcesoriami, ale też nietuzinkowym wykończeniem. To 
jednak nie wszystko. Zwróć uwagę na uchwyty – niczym 
elegancka biżuteria zdobią fronty mebli, ze smakiem 
uzupełniając całość.

szafka rtv RTV2S; witryna wisząca SFW/153; komoda KOM2D4S; regał REG2D1S 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafka wisząca
SFW/153
szer./gł./wys.
153/35/39,5 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI

BALIN
Balin to forma najbardziej syntetyczna 
prosta, przejrzysta i oszczędna kolekcja.  
Mocne kolory mebli tonuje i wycisza  
delikatna linia formy. Pogrubione boki  
i blaty trzymają w ramach gładkie fronty 
przyozdobione nowoczesnymi uchwytami  
o podłużnym kształcie, które pełnią rolę 
dyskretnej biżuterii.

dąb monastery/  
dąb czarny

dąb monastery modrzew sibiu złoty

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
160/45/85 cm

szafka nocna 
KOM1S
szer./gł./wys.
57/45/45 cm

witryna 
KOM1D2W2S
szer./gł./wys.
160/45/124,5 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
112/45/85 cm

ława LAW2S/110
szer./dł./wys.  
60/110/40 cm

szafka rtv RTV2S
szer./gł./wys.
140/45/61 cm

łóżko LOZ/160B
szer./dł./wys.
169,5/206,5/41-105,5 cm

półka POL/140
szer./gł./wys.  
140/23,5/25 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
68/39,5/196,5 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
100,5/39,5/148,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
98/56/196 cm

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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MADISON
Fronty otulone fornirem dębowym, choć pozbawione zbęd-
nych zdobień, zatrzymują spojrzenia. Geometryczne formy 
łamią dekoracyjne wcięcia korpusu tuż nad linią nóżek oraz 
załamane górne krawędzie frontów. Kropka nad „i” to czarna 
aplikacja, która przecina linie frontów.

dąb brąz

krzesło
MADISON
szer./gł./wys.
45/53/96,5 cm

stół
TXS_MADISON
szer./dł./wys.
90/150-200/77 cm

ława
TXL_MADISON
szer./dł./wys.
60/110/54,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
162/42/92 cm

szafka RTV
RTV2D2S
szer./gł./wys.
162/42/53 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
162/20/17 cm

półka
POL/95
szer./gł./wys.
95/20/17 cm

witryna
REG3D2W2S
szer./gł./wys.
162/42/130 cm

witryna
REG3D1W/150
szer./gł./wys.
95/42/150 cm

witryna
REG3D1W/200
szer./gł./wys.
95/42/198 cm

szafa
SZF4D
szer./gł./wys.
95/55,5/195 cm

RUSO
Są meble, które się nie  
starzeją. Kolekcja Ruso 
właśnie do nich należy. 
Pogrubiane boki, perlisty  
połysk, eleganckie formy.  
To nasz sposób na ponad-
czasowość. Zakochasz się 
w nim.

dąb april /  
perłowy połysk /  
lava supermat

witryna
KOM3W3D
szer./gł./wys.
149/45,5/120,5 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
104/45,5/98,5 cm

komoda
KOM3D3S
szer./gł./wys.
149/45,5/98,5 cm

krzesło
PAELLA
szer./gł./wys.
45/50/93 cm

ława RUMBI 64
szer./gł./wys.
64/64/46 cm

ława RUMBI 106
szer./dł./wys.
106/64/46 cm

łóżko LOZ/160 B
szer./dł./wys.
169,5/205,5/41-96,5 cm

stół
STO/110/100
szer./gł./wys.
100/110-165/77 cm

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
149/45,5/59 cm

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
69/45,5/ 
204,5 cm

regał
REG1D
szer./gł./wys.
69/45,5/204,5 cm

regał  
zamknięty
REG2D
szer./gł./wys.
69/45,5/ 
204,5 cm

witryna
REG2W2D
szer./gł./wys.
104/45,5/ 
158,5 cm

szafka nocna 
KOM1S
szer./gł./wys.
54,5/45,5/ 
43,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
104/60,5/ 
204,5 cm

szafa
SZF2D1M3S
szer./gł./wys.
178,5/60,5/ 
204,5 cm

witryna REG2W2D; szafka rtv RTV3S; połka POL/149; witryna REG1W1D

komoda KOM3D3S; witryna REG3D2W2S; połka POL/95; witryna REG3D1W/150; krzesło MADISON; stół TXS_MADISON; fotel FOGO ES wym. 70/67/74 cm

półka POL/149
szer./gł./wys.
149/28/20 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
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BAWARIA

 komoda DKOM2D3S/185

Miłośnik klasyki nie będzie w stanie oprzeć się tym  
wyrafinowanym rzeźbieniom, mosiężnym uchwytom, 
zaokrąglonym gzymsom i cokołom. Na kasztanowych 
blatach można wyeksponować rodzinne pamiątki, 
za szkłem ustawić porcelanowe cudeńka. Kolekcja  
Bawaria to tradycja, którą pielęgnujesz w swoim domu.

kasztan / orzech włoski krzesło BAWARIA; stół DSTO

„W tej kolekcji liczą się 
detale. Piękna biżuteria 
w postaci dekoracyjnych 
uchwytów przyciągnie 
niejedno spojrzenie.”

szafka
DKOM2D
szer./gł./wys. 
89,5/45,5/87 cm

komoda
DKOM2D3S/135
szer./gł./wys. 
134,5/49,5/87 cm

komoda
DKOM2D3S/185
szer./gł./wys. 
184,5/49,5/87 cm

witryna narożna
DNAD 1WN
szer./gł./wys. 
49/49/113,5 cm

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

komoda
DKOM4S
szer./gł./wys. 
60/45,5/109,5 cm

komoda
DKOM3S
szer./gł./wys. 
99,5/45,5/87 cm

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

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

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

szafa
DSZF2D1S
szer./gł./wys. 
101,5/63/200 cm

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

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

ława
DLAW 120
szer./dł./wys. 
68/120/54 cm

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

krzesło 
BAWARIA
szer./gł./wys. 
46/55/94 cm

krzesło
BAWARIA_P
szer./gł./wys. 
57/55/94 cm

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

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafa DSZF2D1S; komoda DKOM4S;  witryna narożna DNAD 1WN; komoda narożna DKOM 1DN; szafka rtv DRTV 100
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KENT
Z kolekcją mebli Kent stworzysz salon w pełnym tego słowa 
znaczeniu – wytworny niczym dawne pałacowe wnętrze. 
Przy tak pięknym stole każdy posiłek będzie smakował wy-
jątkowo. Możesz codziennie cieszyć oczy tym luksusem. 

kasztan

krzesło
KENT SMALL
szer./gł./wys. 
44/53/94,5 cm

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

krzesło
KENT_P
szer./gł./wys. 
59/55/98 cm

stół
ESTO160
szer./dł./wys. 
90/160-200/76,5 cm

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

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

szafka rtv
ERTV100
szer./gł./wys. 
101/54,5/54,5 cm

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

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

szafa
ESZF2D1S
szer./gł./wys. 
110/65,5/204,5 cm

regał
EREG100 O
szer./gł./wys. 
110/43/204,5 cm

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

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

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

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

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

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

witryna narożna
ENAD 1WN
szer./gł./wys. 
58,5/58,5/114,5 cm

witryna
ENAD 2W
szer./gł./wys. 
110/43/114,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

1. witryna EREG3W2S    
2. regał EREG 100 O; witryna EWIT1DL; szafka rtv ERTV100; komoda EKOM3D1S

witryna EREG3W2S; komoda EKOM3D1S; lustro ELUS 155; komoda EKOM 2D2S; stół ESTO 160; krzesło EKRS_P; krzesło EKRS

21

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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NATALIA III

witryna WIT 100/2S; komoda KOM150/3S; komoda KOM130; stół NATALIA 140; krzesło NATALIA ; sofa CUPIDO 1,5 S wym. 180/103/94 cm; pufa CUPIDO H 82x82 wym. 82/82/44 cm

W tej kolekcji znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz,  
aby stworzyć klasycznie piękny salon i jadalnię.   
Komody, kredensy, witryny, a także niezwykle efektowny  
stół z krzesłami o pięknie zdobionych nogach. W tym 
wnętrzu każda kolacja będzie wystawna. 

wiśnia primavera

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

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

krzesło   
NATALIA
szer./gł./wys. 
46/55/94 cm

komoda  
KOM 130
szer./gł./wys. 
128/44/113 cm

komoda   
KOM 150/3S
szer./gł./wys. 
148/44/85 cm

ława  
LAW 120
szer./dł./wys. 
65/120/55,5 cm

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

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

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

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

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

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

witryna  
WIT/70P
szer./gł./wys. 
66/45/197 cm

witryna  
WIT/70L
szer./gł./wys. 
66/45/197 cm

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

regał   
REG60
szer./gł./wys. 
56/45/197 cm

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

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

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

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

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

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

komoda  
KOM 150
szer./gł./wys. 
148/44/85 cm

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

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

komoda narożna  
KOM NAR 60L/P
szer./gł./wys. 
59/59/85 cm

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

stół NATALIA 140; krzesło NATALIA witryna WIT 100/2S; komoda KOM150/3S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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szafka wisząca
SFW/143
szer./gł./wys.
143,5/26,5/42 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
103,5/40/96,5 cm

komoda
KOM5S
szer./gł./wys.
63,5/40/117,5 cm

komoda
KOM3D3S 
szer./gł./wys.
163,5/40/96,5 cm

witryna wisząca
SFW1W/163
szer./gł./wys.
163/26,5/41,5 cm

szafka rtv
RTV2S/143
szer./gł./wys.
143,5/47,5/48,5 cm

ława
RUMBI 2
szer./dł./wys.
1/64/06/46 cm

witryna
REG1D1W/143 
szer./gł./wys.
98,5/40/138 cm

witryna
REG1D1W
szer./gł./wys.
63,5/40/200 cm

szafa
SZF2D 
szer./gł./wys.
103,5/56,5/200 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
163,5/56,5/208 cm

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

szafka nocna
KOM1S 
szer./gł./wys.
58,5/40/46,5 cm

KOEN 2
Drewno i kolor piasku. Inspiracja z natury,  
której nadano bardzo elegancki charakter.  
Proste uchwyty oraz żłobienia frontów podkre-
ślają nowoczesny styl tej kolekcji. Stonowana 
kolorystyka stanowi zaproszenie dla dodatków 
w wyrazistych barwach, np. w rzadko spotyka-
nym, a jakże pięknym kolorze koralowym.

dąb canyon monument /
szary piaskowy połysk

komoda KOM4S; witryna wisząca SFW1W/163; witryna REG1D1W/143; szafa SZF3D

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

RENO
Klasyka stylu. Reno to kolekcja, która doskonale  
odzwierciedla zamiłowanie do tradycji. Dekoracyjne 
ramiaki na frontach i bokach mebli, ozdobne uchwyty, 
nóżki. A wszystko to w ciepłym dekorze drewna. dąb april

witryna REG1W2S; półka POL; szafka rtv RTV2S; komoda KOM2D3S

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

NOWOŚĆ

ATUTY 
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KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

SYPIALNI

PVC

półka
POL
szer./gł./wys.
138/20/19 cm

komoda 
KOM2D3S
szer./gł./wys.
175/45/92 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
120/45/92 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
111/56/195 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
140/50/63 cm

lawa
LAW
szer./dł./wys.
55/130/45 cm

witryna
REG1D1W2S
szer./gł./wys.
111/45/150 cm

witryna
REG1W2S
szer./gł./wys.
65/45/195 cm
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ZELE

witryna REG1W1D; komoda KOM2D3S; szafka rtv RTV2S; szafka wisząca SFW1K; witryna REG1W3D

Zachwyca eleganckim minimalizmem i stonowaną 
gamą kolorystyczną, udowadniając, że proste for-
my nie potrzebują bogatej oprawy. Poznaj kolekcję 
Zele. Zauważ, że delikatne uchwyty subtelnie rysują 
się na górnych krawędziach frontów – zwiększając 
komfort, ale nie zaburzając estetyki prostych form.

dąb wotan/biały połysk

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
60/120/76 cm  

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
95/41/86 cm  

ława
LAW/120
szer./dł./wys.
60/120/45,5 cm  

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm  

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
145/204,5/85,5 cm  

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/204,5/85,5 cm  

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

szafka KOM4D komoda KOM3S

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
135/41/45 cm  

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
135/41/86 cm  

półka
POL/135
szer./gł./wys.
135/18,5/20 cm  

szafka wisząca
SFW1K
szer./gł./wys.
135/31/37 cm  

witryna
REG1W1D/90
szer./gł./wys.
90/41/132,5 cm  

szafka
KOM4D
szer./gł./wys.
104/41/106 cm  

witryna
REG1W1D
szer./gł./wys.
56/41/195 cm  

regał
REG/56/195
szer./gł./wys.
56/41/195 cm  

witryna
REG1W3D
szer./gł./wys.
90/41/195 cm  

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
90,5/56,5/195 cm  

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
78/78/195 cm  

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/41/38,5 cm  

1. Poduszka SOUL ROSA, wym. 45x45 cm, kolor: różowy, 39,99;   2. Lustro okrągłe,  
śr. 50 cm,  219,-  3. Świecznik ceramiczny, wym. 11x11x9 cm, kolor: różowy, 16,99; 
4. Pojemnik betonowy z pokrywą, poj. 3 l, wym. 17x17x13 cm,  39,99 

1

2

4

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
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KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU DZIECKA 
SYPIALNI 

BIURA

3

Wkrótce w sprzedaży 
bryły kolekcji dostępne 
również w kolorze
dąb wotan.
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KASPIAN
Schludny wygląd, zgrabna sylwetka i otwartość na Twoje preferen-
cje kolorystyczne to główne zalety Kaspiana. Może być jasną albo ciem-
ną stroną wnętrza – występuje zarówno w kolorze białym, dębowym, 
jak i wenge. Będzie strzegł Twych skarbów, dbał o Twoją wygodę. Długo  
nie zechcesz wymienić go na lepszy model.

szafka KOM4D; szafka wisząca SFW/140; szafka rtv RTV2S; komoda KOM2D4S; szafa SZF2D2S

 dąb sonoma / 
   biały lustrzany    
   połysk 

 wenge  wenge / 
  biały lustrzany   
  połysk

 biały / 
  biały lustrzany   
  połysk

 biały /  
  wenge

 biały /  
  dąb sonoma

 biały  dąb sonoma

komoda KOM4S; szafka rtv RTV/2S; witryna wisząca SFW1W/140; półka POL/140; szafka KOM4D

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

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

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

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

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

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

szafka wisząca   
SFW/140
szer./gł./wys. 
143,5/30,5/40 cm  

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

szafka rtv   
RTV2S_II
szer./gł./wys.
143,5/40,5/48,5 cm  

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

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

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

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

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

opcja  
do szafy    
WKSZF_86
szer./gł./wys.
86/148/52 cm

regał zamknięty   
REG1D2S
szer./gł./wys.
56/40,5/200,5 cm

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

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

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

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

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

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
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SYSTEMU
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szafka KOM4D; witryna wisząca SFW1W/140; szafka rtv RTV2S; witryna REG1W2S; szafka wisząca SFW/140; komoda KOM2D4S 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

stół    
STO 110/75
szer./dł./wys.
75/110-155/77 cm

krzesło   
TRIO 2
szer./gł./wys.
46/49/107 cm

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

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

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

łóżko   
LOZ/140
szer./dł./wys.
146/207/35-60,5 cm

łóżko   
LOZ/120_T
szer./dł./wys.
128/208/50-100 cm

łóżko   
LOZ/160_T
szer./dł./wys.
168/208/50-100 cm

szuflada do łóżka   
SZU_120
szer./gł./wys.
156/58/29 cm

szuflada do łóżka   
LOZ/120
szer./gł./wys.
156/78/29 cm

łóżko   
LOZ/160
szer./dł./wys.
166/207/35-60,5 cm

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

komoda  
KOM6S
szer./gł./wys.
104,5/40,5/112,5 cm wieszak

WIE/45
szer./gł./wys.
45/21,5/148 cm

BALDER
Kto powiedział, że pokój dziecka powinien tonąć w kolorach? Stonowane 
 wnętrza też są przecież spoko! Białe meble z kolorem drewna? Czemu nie!  
Na pewno dzielnie przetrwają próby zmieniających się upodobań i trendów, 
a dodatkowo bardzo łatwo będą poddawać się metamorfozom, które  
wykonasz za pomocą kolorowych tkanin i dodatków. dąb riviera / biały połysk

regał zamknięty
REG1D1S
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

regał
REG1S
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
90/51,5/192 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
155/39/88 cm

szafka
KOM4D
szer./gł./wys.
104/39/99 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
90/39/88 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
56/120/77 cm

witryna
REG1W
szer./gł./wys.
62/39/192 cm

szafa
SZF1D
szer./gł./wys.
62/51,5/192 cm

lustro
LUS/45
szer./gł./wys.
45/21,5/148 cm

szafka na buty
SFK1D
szer./gł./wys.
90/36,5/44 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
135/42/48 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

szafka wisząca
SFW/120
szer./gł./wys.
120/31,5/31,5 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm

szafka rtv RTV2S; witryna REG1W; szafka wisząca SFW/120; komoda KOM2D4S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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SYPIALNIA 
Najbardziej prywatna część domu. Miejsce, gdzie szukasz od-

poczynku, intymności, ale też bliskości. Gdzie budujesz relac-

je i odsłaniasz swoje prawdziwe „ja”. Wiesz dobrze, że przy 

urządzaniu swojej sypialni musisz myśleć o całej rodzinie. 

Na pewno nieraz w nocy usłyszysz tupot bosych stópek po 

podłodze: „Mamo, tato, mogę z Wami spać?”. I właśnie dlate-

go duże, wygodne łóżko to podstawa!

komoda KOM 6S; lustro LUS; łóżko LOZ/180; szafka nocna KOM1S; półka POL/156; szafa SZF3D2S

łóżko LOZ/180; szafka nocna KOM1S

biały / biały lustrzany połysk, 
blat: dąb wotan

HOLTEN
Neutralna, pełna światła przestrzeń w kolorach  
bieli i drewna. Ty też możesz tak mieszkać. 
Oto kolekcja dzięki, które urządzisz doskonałą  
przestrzeń do relaksu. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

HOLTEN

str. 
12-13
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FLAMES
Wykończone na wysoki połysk fronty  
z głębokim ryflowaniem i chromowane  
podłużne uchwyty. Przedstawiamy kolekcję  
Flames. System, który odmieni każdy salon 
w nowoczesną przestrzeń pełną stylu. 

szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/160/A; szafa SZF2D; komoda KOM3S

biały połysk/biały wysoki połysk

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

komoda KOM3S; łóżko LOZ/160 A; szafka nocna KOM2S

ALAMEDA
Nowoczesna, prosta i niezwykle efektowna.  
Alameda nada szyku każdemu nowoczesnemu  
wnętrzu. Lśniąca biel i kolor naturalnego  
drewna nie byłyby tak wyjątkowe, gdyby nie 
akcenty, które sprawiają, że kolekcja wprost 
urzeka stylem - pionowe uchwyty oraz  
nowoczesne oświetlenie LED tuż pod liniami 
blatów. 

biały połysk / dąb westminster /
biały wysoki połysk

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

komoda KOM1D3S; szafa SZF3D2S

komoda KOM2D3S; witryna REG1D1W

wszystkie 

elementy
systemu 

FLAMES

str. 
20-21

wszystkie 

elementy
systemu 

ALAMEDA

str. 
17

PVC

PVC

67 66     SYPIALNIA    -     STYL NOWOCZESNY



HEDA
Styl vintage powraca w wielkim stylu. Prosty  
i bezpretensjonalny, z gracją łączy w sobie przy-
wiązanie do staroci i nowoczesny minimalizm. 
Czerpiąc całymi garściami z lat 50., 60. i 70., wnosi 
do wnętrz domów i mieszkań odrobinę nostalgii. 
Odkryj go z kolekcją Heda.

półka POL/135; komoda KOM2D3S; biurko BIU2S; szafa SZF2D

ELPASSO
Nowoczesna forma i tradycja zaklęta  
w naturalnym rysunku drewna. Spójrz 
na miękko zaoblone krawędzie, owalne 
uchwyty i minimalistyczną formę całości.  
Poznaj kolekcję Elpasso.

szafka nocna KOM2S; łóżko LOZ/160; szafa SZF4D; komoda KOM3D3S

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

dąb san remo jasny, listwa: dąb wenge brąz

biały/modrzew sibu złoty/biały połysk

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

ELPASSO

str. 
28-29

komoda KOM3D3S

witryna REG1D1W

wszystkie 

elementy
systemu 

HEDA

str. 
22
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4

3

2

BYRON
Witaj w krainie błogości. Wśród beżów, bieli i pasteli 
cała rodzina czuje się dobrze. Jest miejsce na wspólne 
szaleństwa w niedzielny poranek – to, że mały intruz tu 
zawita, masz przecież jak w banku. Jest atmosfera do  
relaksu w czasie poobiedniej drzemki i spokój, którego  
potrzebujesz, by wyciszyć się przed nocą.

komoda KOM4S/9/10; szafa SZF2D2L/21/22; półka AZTECA P/2/15; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S/4/5

1. Ramka YOSEMITE, wym. 10x15 cm, kolor: naturalny dąb,  7,99;  2. Komplet  
pościeli z bawełny satynowej ELYSEE, wym. 160x200 cm,  99,99;  3. Poduszka 
dekoracyjna JASMINE, wym. 45x45 cm,  59,99; 4. Lampion metalowy, wym. 
18x18x32 cm, kolor: biały, 59,99 dąb san remo jasny / biały wysoki połysk

szafka rtv
RTV1K/5/12
szer./gł./wys.
120/47/47 cm

szafka rtv
RTV2D2S/5/15
szer./gł./wys.
150/47/47 cm

komoda
KOM4S/9/10
szer./gł./wys.
100/42/87 cm

komoda
KOM3D2SW/11/15
szer./gł./wys.
150/42/106 cm

witryna
REG2W/14/10
szer./gł./wys.
99,5/42/142 cm

witryna
REG1W/20/6
szer./gł./wys.
60/42/195 cm

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

łóżko
LOZ_160
szer./dł./wys.
166/214/37-83 cm

szafa
SZF2D/20/10
szer./gł./wys.
100/56/195 cm

szafa
SZF2D1L/21/17
szer./gł./wys.
173/56/212 cm

szafa
SZF2D2L/21/22
szer./gł./wys.
225/56/212 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/12
szer./gł./wys.
120/27/40 cm 

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

półka
P/1/15
szer./gł./wys.
150/25/10 cm

szafa SZF2D2L/21/22; szafka nocna KOM2S/4/5; łóżko LOZ_160; szafka nocna KOM2S/4/5; komoda KOM4S/9/10

ZOBACZ 
CAŁĄ 
KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO

PVC
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KALIO
Biel w duecie z czernią tworzą klasyczne zestawie-
nie, które idealnie sprawdzi się w aranżacji sypialni. 
Dopełnieniem eleganckich, białych mebli jest mato-
wa, czarna tapeta z oryginalnym florystycznym 
wzorem. Takie połączenie nigdy się nie znudzi!

biały połysk / klejonka 
akacjowa / biały połysk

fotel PORTORYKO ES wym. 75/96/100 cm; szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/160

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

PORTO
Soczysta czerwień na ścianie? Czemu nie! Kolorowe 
ściany rządzą we wnętrzach i mogą być doskonałym 
tłem dla mebli i dodatków. Tak jak tutaj. Spójrzcie 
jak na jej tle prezentuje się nasza kolekcja Porto.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

modrzew sibiu jasny / 
sosna larico

szafa SZF4D2S; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM1S/50

łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM1S/50

szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ160

wszystkie 

elementy
systemu 

PORTO

str. 
34-35

wszystkie 

elementy
systemu 

KALIO

str. 
37
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STOCKHOLM
Poznaj meble nawiązujące stylistyką do szwedzkich domów i miesz-
kań, w których ciepłe akcenty i każdy promień słońca są na wagę 
złota. Bielone fronty pozwalają zatrzymać światło na dłużej. W po-
łączeniu z blatami w kolorze drewna, charakterystycznymi listwami 
oraz delikatnymi uchwytami prezentują się niezwykle stylowo.

szafa SZF5D/23/24; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S/5/5; komoda KOM2D1S/9/10

sosna andersen biała / 
sosna andersen biała
blat: dąb sonoma ciemna

szafa
SZF5D/23/24
szer./gł./wys.
243/59/226 cm

komoda
KOM2D1S/9/10
szer./gł./wys.
103/43/88 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/205/42-97 cm

szafka nocna
KOM2S/5/5
szer./gł./wys.
48/43/47 cm

„Meble zwieńczone bla-
tami w kolorze drewna, 
ozdobnymi listwami i de-
likatnymi uchwytami są 
eleganckie i praktyczne 
zarazem, a dzięki syste-
mowi cichego domykania 
drzwiczek szafek i szuflad 
zapewniają dodatkowy 
komfort.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafa SZF2D2S/20/10; komoda KOM5S/9/10; lustro LUS/9/7; łóżko LOZ1S/160; komoda KOM3D4S/10/20

ANTWERPEN
Dobry sen jest lekarstwem dla duszy. Urządź sypialnię  
tak by każdego dnia witała Cię stylem, który lubisz  
najbardziej. Jeśli jest to styl skandynawski kolekcja  
Antwerpen sprawdzi się idealnie. Spójrz tylko na kolor 
bielonego drewna i minimalistyczne, gałkowe uchwyty. 

modrzew sibiu jasny / sosna larico

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

łóżko LOZ1S/160; szafka nocna KOM1S/5/6

wszystkie 

elementy
systemu 

ANTWERPEN

str. 
38-39
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GENT
Prosty styl o zdecydowanych, geometrycznych formach,  
poziome uchwyty w kolorze stali i eleganckie, przeszklone tafle  
witryn. Poznaj kolekcję Gent. Masywne bryły oraz okleina  
o wyczuwalnej fakturze i usłojeniu drewna spodobają się  
osobom, które w aranżacji wnętrza cenią sobie ponadczasowość. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

komoda KOM3S/9/12; łóżko LOZ/160; szafa SZF3D/21/15; komoda KOM5S/10/7; szafka nocna KOM1S 

szafka nocna KOM2S; łóżko LOZ/160/A; komoda KOM1D4S; szafa SZF2D2S

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

dąb artisan/black glow/dąb czarny

komoda KOM6S
szer./gł./wys.
116,5/42/101 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
54/42/51,5 cm

szafa
SZF3D2S
szer./gł./wys.
180,5/56/199 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
100,5/56/199 cm

witryna KOM2W2S
szer./gł./wys.
161/42/123,5 cm

witryna 
REG1D1W2S/15/10
szer./gł./wys.
100,5/42/143,5 cm

łóżko
LOZ/160/A
szer./dł./wys.
165/247/100,5-49 cm

łóżko  
z pojemnikiem  
i podnoszonym 
stelażem

witryna
REG1D1W/20/7
szer./gł./wys.
66,5/42/199 cm

OSTIA
Piękna, nieszablonowa, współczesna. Taka jest najnowsza kolekcja 
Ostia. Z myślą o wygodzie użytkowania wnętrze mebli oraz dekoracyjną  
deskę uzupełniliśmy o energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki 
temu wygląda zachwycająco nie tylko za dnia, ale również nocą. 

NOWOŚĆ

witryna REG1W1D2S/16/12

stół STO/7/16
szer./dł./wys.
90/160-200/76,5 cm

ława LAW/120
szer./dł./wys.
58/117/52 cm

szafka rtv  
RTV2S
szer./gł./wys.
161/48/53,5 cm

komoda KOM1D4S
szer./gł./wys.
161/42/85 cm

półka POL/160
szer./gł./wys.
161/24/24 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
165/247/100,5-49 cm

wszystkie 

elementy
systemu 

GENT

str. 
42-43

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO 

JADALNI
dąb stirling
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szafa SZF3D; komoda KOM4S; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM2S

dąb monument

komoda
KOM1D4S
szer./gł./wys.
155,5/46/95 cm

komoda
KOM4S
szer./gł./wys.
103/46/95 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
155,5/52,5/36,5 cm

witryna
REG1W1D/100
szer./gł./wys.
103/46/140,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
155,5/25/5 cm

witryna
REG1W1D/60
szer./gł./wys.
60,5/46/205,5 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
108/61,5/205,5 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
60,5/46/49,5 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169,5/207,5/45,5-88,5 cm

łóżko
LOZ/180 
szer./dł./wys.
189,5/207,5/52-88,5 cm

szafa
SZF3D
szer./gł./wys.
171,5/61,5/211,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

szafka nocna  KOM1S; łóżko LOZ/160; szafa SZF3D,; komoda KOM5

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

PATRAS
Ponadczasowa klasyka jest jak mała czarna  
- prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie z mody.  
Zgadzamy się z tym, dlatego stworzyliśmy  
kolekcję Patras. Piękne, solidne meble  
w głębokim kolorze dąb april. 

dąb april komoda KOM5S; szafa SZF2D

ANTICCA
Piękne meble w okleinie o szlachetnym drewnianym usłojeniu  
komponują się w zasadzie z każdym kolorem ścian. W sypialni możesz 
je połączyć nawet z grafitem i czernią! Spójrz tylko, jak nastrojowo  
wygląda takie wnętrze. Brakuje tylko rozgwieżdżonego nieba nad głową,  
by poczuć się jak nocą na łonie natury.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

PATRAS

str. 
47

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO
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KASSEL
Marzysz o stylowej i klimatycznej sypialni? Poznaj kolekcję  
Kassel, zaprojektowaną z niezwykłą dbałością o każdy szczegół. 
Właścicielom pokaźnej garderoby spodoba się bardzo pojemna 
szafa, a miłośników błogiego lenistwa na pewno zaskoczy modne  
i komfortowe tapicerowane łóżko z podświetlanymi półkami. 
Spójrz tylko, jak nastrojowo i pięknie wygląda sypialnia urządzona  
meblami Kassel.

dąb monastery / dąb czarny

łóżko
LOZ/160/A
szer./dł./wys.
264,8/205,8/98,6 cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
264,8/205,8/98,6 cm

łóżko z pojemnikiem  
i podnoszonym 
stelażem

komoda
KOM1D5S
szer./gł./wys.
149,9/41/89,4 cm

szafa
SZF/270 
szer./gł./wys.
269,9/60,6/218 cm

w opcji listwa 
maskująca passepartout 
PST270/218
szer./gł./wys.
280,1/17,5/223 cm

w opcji półka do szafy
POL/98 (2 szt.)

w opcji półka do szafy
POL/83 (2 szt.)

oświetlenie LED -
opcja do PST270/218

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

łóżko LOZ/160/A; szafa SZF/270; komoda KOM1D5S; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

komoda EKOM 2D2S; komoda EKOM 5S/10; lustro ELUS 155; szafka nocna EKOM 1S; łóżko ELOZ /160; szafa ESZF4D2S

KENT
Eleganckie ramiaki na frontach mebli i wezgłowiu łóżka, 
dekoracyjne uchwyty i głębokie kasztanowe wybarwienie.  
Oto przepis na sypialnię, w której przenikać się będą  
klasyczna elegancja i ponadczasowy styl. 

kasztan

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

komoda EKOM3D1S; lustro ELUS 155

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

KENT

str. 
52-53
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komoda KOM2D4S; łózko LOZ/120 T; szuflada SZU 120; szafka nocna KOM1S; nakładka tapicerowana 160 BRWC/NAK_TAP_160 INARI 91 GREY

komoda KOM3S; szafa SZF2D1S; łóżko LOZ/160; szafka nocna KOM1S

dąb wotan/biały połysk

ZELE
Zachwyca eleganckim minimalizmem i stonowaną 
gamą kolorystyczną, udowadniając, że proste formy 
nie potrzebują bogatej oprawy. Poznaj kolekcję Zele. 
Zauważ, że delikatne uchwyty subtelnie rysują się na 
górnych krawędziach frontów – zwiększając komfort, 
ale nie zaburzając estetyki prostych form.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafka KOM4D

KASPIAN
Schludny wygląd, zgrabna sylwetka i otwartość na Twoje preferencje ko-
lorystyczne to główne zalety Kaspiana. Może być jasną albo ciemną stroną 
wnętrza – występuje zarówno w kolorze białym, dębowym, jak i wenge. 
Będzie strzegł Twych skarbów, dbał o Twoją wygodę. Długo nie zechcesz 
wymienić go na lepszy model.

 dąb sonoma / 
   biały lustrzany    
   połysk 

 wenge  wenge / 
  biały lustrzany   
  połysk

 biały / 
  biały lustrzany   
  połysk

 biały /  
  wenge

 biały /  
  dąb sonoma

 biały  dąb sonoma

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

ZELE

str. 
58-59

wszystkie 

elementy
systemu 

KASPIAN

str. 
60-62

Wkrótce w sprzedaży bryły 
kolekcji dostępne równeż  
w kolorze dąb wotan.
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MATOS
Prostota to królowa designu. Matos to baza, 
na której możesz budować co zechcesz.  
Meble tak uniwersalne, by dać Ci szansę na 
własną, radosną twórczość, która wyrazi Ciebie.

szafka nocna KOM1S; szafa SZF2D; komoda KOM3S

dąb wotan / biały mat

szafka nocna 
KOM1S
szer./gł./wys.
45/34/39 cm

szafa 
SZF2D
szer./gł./wys.
80/54,5/189 cm

komoda 
KOM3D1S
szer./gł./wys.
118,5/34/78,5 cm

szafka rtv 
RTV1D
szer./gł./wys.
118,5/44,5/42,5 cm

komoda 
KOM3S
szer./gł./wys.
80/34/78,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

toaletka TOL; szafa SZF2D ; szafka nocna KNT1S; łóżko LOZ/160; komoda KOM4S1E; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

szafka nocna
KNT1S
szer./gł./wys.
41,5/40/46 cm

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
149/208/46-81 cm

komoda
KOM4S1E
szer./gł./wys.
85/40/90 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
169/208/46-81 cm

szuflada
SZU
szer./gł./wys.
98/69/23,5 cm

biały połysk / dąb polski /  
biały połysk

PORI
Jest wiele powodów, dla których pokochasz tę sypialnię. To subtelny  
minimalizm, niezobowiązujący kolor bieli mebli oraz akcenty  
w kolorze ciepłego dębu. Zamiast jaskrawych, przykuwających wzrok 
kolorów, panuje tu wizualna harmonia, którą przełamuje jedynie ciemna  
ściana. W końcu to miejsce spokoju i wyciszenia.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

toaletka
TOL
szer./gł./wys.
85/40/77,5 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
100/60/200,5 cm

nadstawka
NAD
szer./gł./wys.
85/12,5/16-50 cm

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

łóżko
LOZ/140
szer./dł./wys.
145/204,5/85,5 cm  

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
165/204,5/85,5 cm  

85 84     SYPIALNIA    -     STYL UNIWERSALNY



dąb grandson
stelaż: grafit mat

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
46/39/50 cm

łóżko
LOZ/160/B
szer./dł./wys.
165/215/41,5-98 cm

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
112,5/39/95 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
150,5/39/95 cm

toaletka
TOL1S
szer./gł./wys.
130,5/45,5/76,5 cm

stolik/dostawka
DST
szer./gł./wys.
31/38,5/66 cm

szafa NADIR SZF/180; toaletka TOL1S; półka POSSI LIGHT P/1/13; łóżko LOZ/160/B; stolik / dostawka DST; komoda KOM1D3S; fotel CASEY ES wym. 94/86/107 cm

TETRIX
Łóżko, które jest jednocześnie miejscem snu  
i pojemną szafą w jednym? Odpowiedzią na 
te potrzeby są łóżka Tetrix. Dostępne w wielu  
wymiarach i kolorach do wyboru oferują  
możliwość wyboru wersji z unoszonym stelażem  
i pojemnikiem na pościel. Wspominaliśmy,  
że jeśli lubisz czytać przed snem możesz też  
uzupełnić je o wygodną tapicerowaną nakładkę 
na wezgłowie?

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

GAMLA
Styl industrialny doskonale łączy surowość  
i komfort, sprawiając, że nawet fabryczne hale 
zyskują charakter wygodnych do życia przestrzeni.  
Marzysz o utrzymanej w tym trendzie sypialni?  
Skorzystaj z możliwości, jakie dają podręczne  
szafki nocne, łóżko i komody z kolekcji Gamla.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ŁÓŻKA

Wybierz kolor wezgłowia

Wybierz wielkość łóżka1 Wybierz kolor łóżka2

3
Możliwość zakupu wezgłowia tapicerowanego 
do łóżek 90 cm, 120 cm, 140 cm i 160 cm.       

Łóżko 140: 
JF28-RE-NAK_TAP-140-SOLAR_99

INARI GREY

SOLO BLUE

SOLAR BLACK AZTECA TRIO  komoda KOM4S/8/11; łóżko LOZ/160 A

łóżko
LOZ/90 B
szer./dł./wys.
99/204,5/95-40,5 cm

biały połysk dąb sonoma dąb wotan
łóżko
LOZ/120 B
szer./dł./wys.
129/204,5/95-40,5 cm

łóżko
LOZ/140 B
szer./dł./wys.
149/204,5/95-40,5 cm

łóżko
LOZ/160 B
szer./dł./wys.
169/204,5/95-40,5 cm
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POKÓJ 
MŁODZIEŻOWY 

Wiele mówi się o tym, że dom powinien zostać urządzony  

spójnie. Tworzyć całość, w której wszystkie elementy 

współgrają ze sobą. Pokój młodego człowieka warto jednak 

potraktować jako wyjątek. Państwo w państwie, odrębny byt ,  

który rządzi się swoimi prawami. W końcu ma przede wszyst-

kim odzwierciedlać pasje swojego lokatora. Niekoniecznie 

zgodne z upodobaniami rodziców.

półka POL; łóżko LOZ/90; szuflada SZU; kontenerek KTN1S; regał REG2S; szafa SZF2D2S; biurko BIU1S; komoda KOM1D2S 

WESKER
Pokój dziecka? Postaw na kolor! Poznaj kolekcję Wesker -  
nowoczesne meble pełne ciekawych rozwiązań i przyciągające 
wzrok zaskakującą gamą kolorystyczną. Znajdziesz tu wszystko, 
by urządzić pokój idealny do spełniania dziecięcych pasji, ale też 
nauki i odpoczynku. 

dąb polski/uni granat/biały  
lustrzany połysk/żółty

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

NOWOŚĆ

regał
REG2D2S
szer./gł./wys.
90/40,5/199,5 cm 

regał
REG2S
szer./gł./wys.
60/40,5/199,5 cm  

kontenerek
KTN1S
szer./gł./wys.
45/40,5/39 cm  

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/174/27,5 cm  

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
94/204/90-45 cm  

komoda
KOM1D2S
szer./gł./wys.
90/40,5/97 cm  

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
150/40,5/97 cm  

biurko
BIU1S
szer./dł./wys.
59/120/75,5 cm  

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
90/56,5/199,5 cm  

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
półka 
POL
szer./gł./wys.
89,5/22/60 cm  
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NEPO PLUS
Jeśli poszukujecie zgrabnych, lekkich mebli, o niedużych gabarytach, które nie  
przytłoczą wnętrza, a jednak sporo pomieszczą, kolekcja Nepo to strzał w dziesiątkę.  
Bez trudu zagospodarujecie z nią nawet niewielką przestrzeń. Do pojedynczego  
łóżka można dokupić szufladę z łóżkiem dolnym i stworzyć pokój dla rodzeństwa.

łóżko LOZ3S; szuflada OPCJA_LOZ3S 

 biały  dąb 
  sonoma

 wenge  dąb sonoma/ 
  biały

 biały/ 
  dąb sonoma 

 biały/ 
  wenge

 dąb sonoma/ 
  wenge

 wenge/ 
  dąb sonoma

komoda 

KOM2D4S
szer./gł./wys.
118,5/34/84 cm

szafka na buty 

SFB2K2
szer./gł./wys.
70/27,5/84 cm

szafka na buty 

SFK1K
szer./gł./wys.
70/34/50,5 cm

wieszak 
 

WIE/70
szer./gł./wys.
70/1,5/25 cm

wieszak 
 

WIE/70/135
szer./gł./wys.
70/1,5/135 cm

szafka na buty 

SFB3K
szer./gł./wys.
70/17,5/120,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

biurko 

BIU1S
szer./dł./wys.
59/100/76 cm

biurko 

BIU2S
szer./dł./wys.
59/100/76 cm

przedpokój 

PPK
szer./gł./wys.
90/30,5/185,5 cm

szafa 

SZF2D
szer./gł./wys.
80/54,5/197 cm

szafa 

SZF3D2S
szer./gł./wys.
118,5/54,5/197 cm

szafa narożna 
 

SZFN2D
szer./gł./wys.
79,5/79,5/197 cm

regał zamknięty

REG1D
szer./gł./wys.
60/34/197 cm

regał 
 

REG/60
szer./gł./wys.
60/34/197 cm

regał 
 

REG/19/8 
szer./gł./wys.
77/38,5/182 cm

regał 

REG2S/40
szer./gł./wys.
40/34/197 cm

regał 
 

REG/12/12
szer./gł./wys.
114/38,5/111  cm

regał 
 

REG/15/12
szer./gł./wys.
114/38,5/146,5  cm

regał 
 

REG/15/16
szer./gł./wys.
151/38,5/146,5  cm

wieszak 
 

WIE/15
szer./gł./wys.
15/1,5/135 cm

ława   

LAW/115
szer./dł./wys.
115/56/45,5 cm

szafka rtv   

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

łóżko   
 

LOZ/90
szer./dł./wys.
95/203/44,5-66 cm

szuflada 

SZU
szer./dł./wys.
61,5/199/26 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

szafka nocna   

KOM1S
szer./gł./wys.
49,5,5/34/42 cm

łóżko 
 

LOZ3S
szer./dł./wys.
145,5/204,5/47,5-85,5 cm

szuflada

OPCJA_LOZ3S

element dostępny 
w opcji do łóżka LOZ3S

komoda 

KOM4S
szer./gł./wys.
80/34/84 cm

łóżko 
 

LOZ/120
szer./dł./wys.
125/204/44,5-66,5 cm

szuflada 
 

SZU/162
szer./dł./wys.
58,5/162/19 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/120

szafka wisząca 
 

SFW/8/8
szer./gł./wys.
77/32/74,5 cm

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

PRZEDPOKOJU
POKOJU  

DZIENNEGO
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2

1

4

5

komoda KOM3S; półka POL/50; łóżko LOZ/90; szuflada do łóżko SZU; kontenerek KTN1K 

regał REG2D2S

biurko BIU1D1S

kontenerek KTN1K

biurko
BIU1D1S 
szer./dł./wys.
57/120/75,5 cm      

łóżko
LOZ/90 
szer./dł./wys. 
95/204/42,5-80,5 cm      

szuflada do łóżka SZU 
szer./dł./wys. 
79,5/156-200/25 cm      

kontenerek
KTN1K 
szer./gł./wys. 
50/40/35 cm      

komoda
KOM3S
szer./gł./wys. 
90/39/91 cm      

szafka rtv
RTV1D1S
szer./gł./wys. 
135/39/46 cm      

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys. 
79,5/39/126 cm      

półka POL/50
szer./gł./wys. 
56/22/56 cm      

regał
REG2D2S
szer./gł./wys. 
79,5/39/164 cm      

regał
REG3S
szer./gł./wys. 
50/39/200,5 cm      

szafa narożna
SZFN2D1S
szer./gł./wys. 
93/93/200,5 cm      

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys. 
90/55/200,5 cm      

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

łóżko LOZ/90; szuflada do łóżka SZU; regał REG3S; szafa narożna SZFN2D; biurko BIU1D1S; półka POL/50; kontenerek KTN1K

NANDU
Kolekcja, która podąża za trendami, pobudza  
kreatywność i doskonale się prezentuje? Nandu! 
Atutem kolekcji jest możliwość wyboru kolorystyki  
lub motywu frontów. Wyposażone w szufladę łóżko  
to nie tylko miejsce snu. W przestronnej szufladzie 
można ukryć pościel, ale też  dziecięce skarby, gry 
planszowe, a nawet książki. Znajdziesz tu wszystko, 
by urządzić pokój idealny.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

biały / dąb polski / 
arabesk / 
biały połysk

biały / dąb polski / 
sticker / 
biały połysk

biały / dąb polski / 
jasny szary / 
biały połysk

„Neutralna kolorystyka  
mebli pozostawia duże  
pole dla zabawy designem.  
Mowa tutaj o dodatkach, 
które nadadzą wnętrzu 
ostateczny charakter i styl”.

1. Zegar ścienny, metal, śr. 35 cm, 49,99;   2. Pojemnik COLORBOX, poj. 19 l, 22,99;  
3. Pojemnik COLORBOX, poj. 8,5 l, 16,99;   4. Poduszka dekoracyjna VELVET,  
wym. 45x45 cm, kolor: żółty,  54,99; 5. Koc z mikrofibry, wym. 130x160 cm, kolor: 
niebieski, 29,99;

3
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NAMEK
Kolekcja Namek została zaprojektowana tak, by idealnie 
wpisać się w gusta dzieci i nastolatków, a przy okazji 
dzielnie przetrwać próby zmieniających się upodobań, 
trendów i zainteresowań najmłodszych.

regał REG/20/8/L; regał REG3D; szafa narożna SZFN1D; szafa SZF1D; półka POL/2/10; półka POL/2/6; biurko BIU1D1S; regał REG2D; łóżko LOZ/90; szuflada SZU; szafka nocna KOM2S

buk iconic/ biały połysk/  
buk iconic/szary Uni Grau

regał
REG/20/8/L
szer./gł./wys.
75/38,5/191 cm

regał
REG/20/8/P
szer./gł./wys.
75/38,5/191 cm

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
95/52,5/198,5 cm

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
79,5/79,5/198,5 cm

regał
REG3D
szer./gł./wys.
95/38,5/198,5 cm

szafa
SZF1D
szer./gł./wys.
60/52,5/198,5 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
50/38,5/50 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/80,5 cm

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/98/17 cm

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

łóżko piętrowe
LOZ1S/90/P
szer./dł./wys.
96,5/184,5/159,5 cm

Łóżko posiada atest zapewniający 
wysoki poziom bezpieczeństwa 
użytkowania.

półka
POL/2/6
szer./gł./wys.
60,5/21/19,5 cm

komoda
KOM1D2S
szer./gł./wys.
60/38,5/112 cm

regał
REG2D
szer./gł./wys.
95/38,5/112 cm

półka
POL/2/10
szer./gł./wys.
95,5/21/19,5 cm

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
54/120/77 cm

2

1

3

4

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

1. Kosz dekoracyjny do przechowywania, wym. 30x34x11 cm, 
99,99; 2. Zegar ścienny, plastik, śr. 30,5 cm,  29,99; 3. Poduszka  
FAT SUPEŁ, kolor: szary, 99,99; 4. Pudło LISEK, 2 szt., wym. 
37x30x32 cm,  14,99półka POL/2/10; regał REG2D; łóżko piętrowe LOZ1S/90/P 

regał REG2D
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regał zamknięty REG2D/86/C; szafka wisząca SFW2D/86/38/C; szafka KOM2D/C; łóżko LOZ/90; szuflada SZU/C; półka POL/86; biurko BIU2S/Cbiurko BIU2S/C; szafka wisząca SFW2D/86/75/C; łóżko LOZ/90, SZU/C; półka POL/86; szafka wisząca SFW2D/86/38/B/C; krzesło POSSI

GRAPHIC
Młodość ma swoje prawa, między innymi prawo do pewnej 
ekstrawagancji. Intensywnie żółte wstawki, białe lub czarne 
z nadrukiem, łączenie różnych kolorów frontów, wybitnie 
nowoczesny design to propozycja dla odważnych młodych 
ludzi, którzy lubią się wyróżniać. Szeroki wybór modułów 
pozwoli im stworzyć wnętrze w sam raz dla siebie.

biały lustrzany 
połysk
listwa: biała

szafy wolfram
listwa: żółty

szafy wolfram
listwa: folia  
z napisami biurko

BIU1D1S/C (L)
szer./dł./wys.
66,5/143/76 cm

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

biurko 
BIU2S/C
szer./dł./wys.
59/90/76 cm

biurko 
BIU/160
szer./dł./wys.
66,5/160/76 cm

biurko 
BIU/120
szer./dł./wys.
66,5/120/76 cm

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

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

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

półka na klawiaturę
BIU1D1SL OPCJA

ława
LAW/90
szer./dł./wys.
90/90,5/42 cm

szafka rtv
RTV2S/120/C
szer./gł./wys.
120/48,5/38,5 cm

szafka rtv
RTV2S/142/C
szer./gł./wys.
143/48,5/38,5 cm

szafka wisząca
SFW2D/86/38/C
szer./gł./wys.
85,5/28/38 cm

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

szafka wisząca 
SFW2D/86/C
szer./gł./wys.
85,5/28/74,5 cm

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

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

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

komoda
KOM5S/C 
(L/P)
szer./gł./wys.
57/38,5/91,5 cm

szafka nocna
KOM2S/C 
(L/P)
szer./gł./wys.
52/38,5/39,5 cm

krzesło
CANTONA GTS
szer./gł./wys.
40/44/83,5-93 cm

„Baw się wyglądem 
mebli i wybierz ulu-
bioną wersję dekora-
cyjnych listew. To na-
prawdę proste.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO 

BIURA
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LUCA JUZI
Te stylowe meble to połączenie prostych form i naturalnych,  
sprzyjających odpoczynkowi kolorów bieli i drewna. 
Proste bielone formy są uniwersalne i szybko nie wyjdą 
z mody. A co, gdyby urozmaicić je o kolorowe akcenty? 
Spójrz, jak wdzięcznie w ich towarzystwie prezentuje się 
radosny kolor ścian i dodatków.

biurko BIU1S; fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm; łóżko LOZ/90; regał REG2D; regał REG1D1S; szafa SZF3D3S

1. Lampion szklany, wys. 33 cm,  89,99; 2. Obraz dziecięcy MIŚ POLARNY,  
wym. 40x50 cm, 69,99; 3. Dywan WAVE, kolor: szary/turkus, wym.  
120x170 cm, 100% polipropyl, 199,-  4. Poduszka HIGH ze światełkami 
LED, wym. 45x45 cm, 39,99

3

4

1 2

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

regał
REG1D1S
szer./gł./wys.
60/43/200 cm  

regał
REG2D
szer./gł./wys.
106/43/134 cm  

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
148/43/90 cm  

półka
POL
szer./gł./wys.
141/31/30 cm  

szafa
SZF3D3S
szer./gł./wys.
148/61,5/200 cm  

biurko
BIU1S
szer./dł./wys.
81/141/76,5 cm 

biurko
BIU 100
szer./dł./wys.
100/59/76,5 cm 

szafka rtv
RTV3S
szer./gł./wys.
148/43/45,5 cm  

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
51/43/45,5 cm  

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
96/205,5/58-90 cm  

szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ/90; regał REG2D

„Odpowiednie oświetlenie pozwoli stworzyć ma-
giczne wnętrze. Spójrz, jak pięknie tuż nad łóżkiem 
prezentują się świecące girlandy. ”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

fotel 
PATYCZAK 
szer./gł./wys.
51/50/77 cm
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LARA
Połączenie dekoru ciepłego drewna z czarnymi akcentami, 
które pojawiają się w postaci uchwytów i dekoracyjnych  
akcentów. Właśnie dzięki tym detalom kolekcja Lara zyskuje  
na wyrazie i przypadnie go gustu osobom poszukujących 
idealnych mebli do wnętrz w stylu loftowym. 

szuflada do łóżka SZU; szafka nocna KOM1S; łóżko LOZ 90; półka POL/120; komoda KOM2D3S; szafa SZF2D2S; krzesło VARIO 2 wym. 48/51/86 cm

biurko BIU1D1S

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
90/56/197,5 cm   

regał
REG2S
szer./gł./wys.
60/40/197,5 cm  

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
60/40/108,5 cm     

komoda
KOM1D3S
szer./gł./wys.
90/40/88 cm    

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

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
130/40/88 cm  

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
58/117/73,5 cm  

łóżko
LOZ90
szer./dł./wys.
98/204,5/ 
90,5-45,5 cm  

szuflada
SZU
szer./dł./wys.
79,5/199,5/27,5 cm  

szafa
SZFN1D
szer./gł./wys.
75/75/197,5 cm   

biurko BIU1D1S; komoda KOM3S; regał REG2S; szafka nocna KOM1S;  
krzesło VARIO 2 wym. 48/51/86 cm

„Czerń w pokoju nastolatka? Dlaczego  
nie? Drewniany dekor doskonale prze-
łamie ciemną barwę, która wydobędzie  
wszystkie jego walory ”.

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

półka
POL_120
szer./gł./wys.
117/23,5/28 cm  

NOWOŚĆ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

jesion belarus

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

BIURA

krzesło 
VARIO 2 
szer./gł./wys.
48/51/86 cm
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PRINCETON
Wspólny pokój dla rodzeństwa to jeszcze więcej zabawy  
i rozrywki. W takim wnętrzu każdy powinien mieć jednak swoją 
przestrzeń. Poznaj kolekcję Princeton, na tyle uniwersalną, że 
sprawdzi się zarówno w pokoju chłopca i dziewczynki.

szafa SZF2D; nadstawka NAD_BIU; biurko BIU/120; łóżko LOZ/90; kontenerek KNT1S; regał REG1D/55; regał REG1D/35; półka wisząca POL/25/50; biurko BIU/120; 
komplet szuflad do biurka SZU_BIU-OPCJA, fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm

biurko BIU/120; komplet szuflad do biurka SZU_BIU; kontenerek KNT1S; regał REG1D/35; półka  POL/25/50

biały połysk/ dąb polski
uchwyt: fuksja, szary, zielony

szafa
SZF2D
szer./gł./wys.
100/56/206,5 cm

wieszak
WIE
szer./gł./wys.
55,5/54/129,5 cm

komoda
KOM2D3S
szer./gł./wys.
80/42/130,5 cm

regał
REG1D/35
szer./gł./wys.
36/37/181,5 cm

regał
REG1D/55
szer./gł./wys.
56/37/181,5 cm

biurko
BIU/120
szer./dł./wys.
70,5/120/75 cm
(2-stopniowa regulacja blatu biurka)

komplet szuflad do biurka
SZU_BIU-OPCJA
szer./gł./wys.
113,5/55/10 cm

nadstawka
NAD_BIU
szer./gł./wys.
120/20/64 cm

nadstawka
NAD/50
szer./gł./wys.
50/56/40 cm

półka
POL/25/25
szer./gł./wys.
25/25/25 cm

szuflada do łóżka
SZU/154
szer./gł./wys.
154/79,5/17 cm

łóżko
LOZ/90
szer./dł./wys.
95/204,5/42,5-80,5 cm

łóżko piętrowe
LOZ1S_90_P
szer./dł./wys.
96,5/184,5/159,5 cm

Łóżko posiada atest zapewniający wysoki 
poziom bezpieczeństwa użytkowania.

półka
POL/25/50
szer./gł./wys.
50/25/25 cm

kontenerek
KNT1S
szer./gł./wys.
35/40/47,5 cm

kontenerek KNT1S; łóżko piętrowe LOZ1S_90_P; półka wisząca POL/25/25; komoda KOM2D3S; nadstawka NAD_BIU; 
biurko BIU/120; komplet szuflad do biurka SZU_BIU-OPCJA

1. Obraz dziecięcy MIŚ, wym.: 40x50 cm,  69,99; 2. Pudło 
zwierzaki, wym.: 34x25x26 cm,  3,99; 3. Pudło PTAKI, 2 szt., 
wym.: 37x30x32 cm, 14,99; 4. Poduszka dekoracyjna SOFT, 
wym.: 45x45 cm, kolor: różowy,  35,99; 

4

3

1

2

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
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fotel 
PATYCZAK 
szer./gł./wys.
51/50/77 cm
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MALCOLM
Meble te wyglądają jak skrzynie, które morskim transportem  
przypłynęły  z dalekich krajów. I tak samo dużo potrafią pomieścić.  
Tajemnica wisi w powietrzu – spróbujcie ją wyczytać z niewyraźnych 
napisów, przypominających stemple z kolejnych miejsc podróży.  
Posłuchajcie, jaką historię chcą wystukać uchwyty w kształcie kołatki...

meblościanka MALCOLM; krzesło ULTRA wym. 42/48/85 cm

„Styl rustykalny w pokoju 
nastolatka można prze-
łamać bardzo współczes- 
nymi dodatkami. Wbrew 
pozorom wcale się nie 
pogryzą.”

biurko BIU1D1S; szafa SZF2D2S; szafka wisząca SFW2D; kufer KUF/90; łóżko LOZ/90; regał REG3D2S 

dąb canyon monument / szary wolfram / 
dąb canyon monument z nadrukiem 3D / 
szary wolfram

biurko
BIU1D1S
szer./dł./wys.
65/120/77,5 cm

komoda
KOM2D1S
szer./gł./wys.
80/40/87,5 cm

komoda
KOM4S/50
szer./gł./wys.
50/40/87,5 cm

komoda
KOM2D4S
szer./gł./wys.
130/40/87,5 cm

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

szuflada do łóżka
SZU
szer./dł./wys.
123/56,5/22 cm

łóżko
LOZ/120
szer./dł./wys.
124/204/45-90 cm

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

komoda
KOM4S/80
szer./gł./wys.
80/40/87,5 cm

regał
REG2S/50
szer./gł./wys.
50/40/205,5 cm

szafa narożna
SZFN1D
szer./gł./wys.
74,5/74,5/205,5 cm

szafa narożna
SZFN2D
szer./gł./wys.
95,5/95,5/205,5 cm

szafka nocna
KOM1S
szer./gł./wys.
50/40/41,5 cm

szafka rtv
RTV2S
szer./gł./wys.
120/45,5/42,5 cm

szafka wisząca
SFW2D
szer./gł./wys.
120/31/51 cm

regał
REG3D2S
szer./gł./wys.
80/40/205,5 cm

szafa
SZF2D2S
szer./gł./wys.
80/57/205,5 cm

kufer
KUF/90
szer./gł./wys.
93/49/45,5 cm

1. Wieszak ścienny, metal, wym. 20x16x5 cm, 12,99; 2. Lustro  
stojące MDF, wym. 36x1,6x156 cm, 169,- 3. Poduszka  
dekoracyjna MAYA, wym. 45x45 cm,  39,99; 4. Koc polarowy, 
wym. 130x150 cm, kolor: różowy/biały, 14,99; 

1

2

3

4

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
w opcji materac Tiago

w opcji materac, poduszki 
i zagłówki Carbo

ATUTY 
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INDIANA
Coś dla młodych podróżników i poszukiwaczy przygód. 
Fanki Indiany Jonesa poczują się dobrze w delikatnej, 
rozbielonej wersji kolekcji (sosna canyon), zaś niespokojni  
duchem odkrywcy zapewne wrzucą swe trofea  
w przepastne kufry i komody w kolorze dąb sutter. Dzięki 
metalowym okuciom wyglądają one na solidne kryjówki.

kufer JKUF120; łóżko JLOZ90; regał JREG2DO; biurko JBIU2D2S; komoda JKOM4S/80

szafka wisząca JPOL 120; szafka rtv JRTV 1S; biurko JBIU 2D2S; regał JREG2DO; szafka nocna JKOM 1S; łóżko JLOZ 80/160; komoda JKOM 4S/50

dąb sutter sosna canyon

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

w opcji materac Tiago

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

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

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

w opcji materac, poduszki i zagłówki Carbo

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

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

lustro
JLUS 50
szer./gł./wys.
50/2,5/100 cm

biurko
JBIU  2S
szer./dł./wys.
65/120/78 cm

ława
JLAW 120
szer./dł./wys.
60/120/55 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regał
JREG2DO
szer./gł./wys.
80/40/195,5 cm

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

szafa
JSZF2D2S
szer./gł./wys.
80/57/195,5 cm

szafa
JSZF3D2S
szer./gł./wys.
150/57/195,5 cm

• w opcji 
półki
do szafy za
dodatkową 
opłatą

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO 

BIURA
ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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TIMON
Meble Timon zapewnią dziecku komfort, 
poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do 
harmonijnego rozwoju i kreatywnej zabawy. 
Skórzane uchwyty, zaokrąglone krawędzie,  
kreatywne nadruki – poznaj wszystkie atuty 
tego systemu.

buk iconic/biały/
aplikacja/biały

łóżeczko LOZ/140
szer./dł./wys. 80/150/87 cm
Konstrukcja łóżeczka spełnia 
normy bezpieczeństwa.

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
100/40/92 cm

komoda z przewijakiem 
100/76/104 
szer./gł./wys.
100/40/92 cm

regał
REG1S/15
szer./gł./wys.
80/40/146 cm

regał
REG1S/18
szer./gł./wys.
80/40/182 cm

szafa
SZF2D1S
szer./gł./wys.
100/60/182 cm

szafa  
bez  
aplikacji

regał REG1S/18; łóżeczko LOZ/140; 
komoda KOM3S; szafa SZF2D1S

POKÓJ NIEMOWLĘCY / DZIECIĘCY    -     STYL NOWOCZESNY 

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

„Ozdobne aplikacje na meble do ciekawy patent,  
który nada wnętrzu oryginalny charakter, a także  
pobudzi wyobraźnię Twojego dziecka.”

POKÓJ DZIECKA
Wnętrze przepełnione miłością. Przytulny i bezpieczny azyl 

na kojący sen, marudzenie i poznawanie świata. Możesz  

stworzyć oddzielny pokój dla maluszka lub podzielić się z nim 

Waszą sypialnią. Za Tobą kilka nieprzespanych nocy? To nic. 

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom zaznasz nieco spokoju  

i skupisz się na kimś dla siebie najważniejszym.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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DREVISO
Przedmioty, którymi otaczamy się na co dzień, wpływają na nasze  
samopoczucie. Zadbaj o komfortową przestrzeń dla maluszka  
i spokojny sen dla siebie. Poznaj meble, które doskonale sprawdzą  
się w sypialni rodziców i pokoju niemowlaka. Zawsze też  
możesz stworzyć wspólną przestrzeń dla Waszej trójki. 

łóżko LOZ/160; komplet PRKW; łóżko LOZ/140x70; komoda KOM2D2S

biały / dąb westminster / biały

witryna
REG1D1W/95/123
szer./gł./wys.
95/41,5/124 cm

witryna
REG1W/65/123
szer./gł./wys.
65,5/41,5/124 cm

łóżko
LOZ/160
szer./dł./wys.
171/206/92,5 cm

ława
DREVISO
szer./dł./wys.
60/130/45 cm

szafka nocna
KOM2S
szer./gł./wys.
64,5/41,5/53,5 cm

witryna
REG2D1W/125/123
szer./gł./wys.
125/41,5/124 cm

DREVISO BABY
Atestowane łóżeczko i komoda z przewijakiem. Te dwie 
rzeczy wystarczą, by we własnej sypialni stworzyć miejsce 
dla maluszka i zachować miejsce dla siebie.

komplet PRKW; łóżko LOZ/140x70

komoda
KOM2D3S/160
szer./gł./wys.
160/41,5/80,5 cm

łóżko
LOZ/140x70
szer./dł./wys.
80,5/146/82,5 cm

komplet
PRKW
szer./gł./wys.
112/84,5/104 cm

komoda
KOM3S
szer./gł./wys.
112/48,5/92 cm

przewijak
PRK
szer./gł./wys.
112/66/104 cm

komoda
KOM2D2S
szer./gł./wys.
112/41,5/92 cm

szafa
SZF2D/100
szer./gł./wys.
100/57,5/195,5 cm

szafa
SZF3D3S
szer./gł./wys.
160/57,5/195,5 cm

witryna
REG1W/65/195
szer./gł./wys.
65,5/41,5/195,5 cm

szafka rtv
RTV2D/160
szer./gł./wys.
160/41,5/58,5 cm

półka
POL/160
szer./gł./wys.
160/20/30 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

KOLEKCJA  
DEDYKOWANA  
RÓWNIEŻ DO

POKOJU 
DZIENNEGO

PVC
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LUCA BABY
Kolekcja Luca Baby to meble, dzięki którym urządzisz 
bajkowy pokój dla swojej pociechy. Proste bielone  
meble pozwolą stworzyć przytulną, sprzyjającą  
wypoczynkowi przestrzeń. Tak neutralną bazę zawsze 
możesz wzbogacić o kolorowe akcenty, by nadać 
wnętrzu oryginalny charakter.

łóżko LOZ 70x140; regał LUCA JUZI REG1D1S; komplet PWK; półka POL_100; szafa SZF2D2S; komoda KOM4S; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

1. Poduszka dekoracyjna VELVET, wym. 45x45 cm, kolor: pomarańczowy, 54,99; 
2. Obraz dziecięcy MIŚ, wym. 40x50 cm, 69,99; 3. Koc polarowy Gwiazdki, wym. 
130x150 cm,  14,99; 4. Kosz dekoracyjny do przechowywania, wym. 30x34x11 cm, 
99,99; 5. Pudło PIÓRO, wym. 42x32x32 cm, 18,99

POKÓJ NIEMOWLĘCY / DZIECIĘCY    -     STYL SKANDYNAWSKI 

regał LUCA JUZI REG1D1S; komplet PWK; półka POL_100; łóżko LOZ 70x140; pufa / stolik LAFU H wym. 60/60/40 cm

szafa 
SZF2D2S
szer./gł./wys.
106,5/55/200,5 cm

łóżko 
LOZ 70x140
szer./dł./wys.
83/147,5/90,5-60 cm

komoda 
KOM4S
szer./gł./wys.
60/43/101 cm

komoda 
KOM1D2S
szer./gł./wys.
106,5/45/89,5 cm

komplet
PWK*  
szer./gł./wys.
106,5/75/102 cm

półka 
POL_100
szer./gł./wys.
100/18/14 cm

przewijak 
PRK 
szer./gł./wys.
106,5/74/106,5 cm

* komplet obejmuje komodę KOM1D2S, regał REG/30 (2 szt.), przewijak PRK/106

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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EXECUTIVE
Nowoczesna kolekcja urzeka nie tylko estetyką, ale też pomysłowością.  
Spójrz, ta „gruba” półka w regale to sprytnie zakamuflowana szuflada,  
która może pomieścić np. przybory biurowe. Z dwóch biurek możesz 
zrobić jedno narożne, dodając trójkątny łącznik, który dodatkowo 
zwiększy powierzchnię blatu.

 szary wolfram / 
dąb san remo jasny

 dąb san remo jasny

regał   
REG/22/5
szer./gł./wys.
50/36/218,5 cm

regał   
REG/22/8
szer./gł./wys.
80/36/218,5 cm

regał   
REG4D/22/8
szer./gł./wys.
80/37,5/218,5 cm

regał   
REG2D1S/22/6
szer./gł./wys.
60/40,5/218,5 cm

regał   
REG4D1S/22/9
szer./gł./wys.
90/40,5/218,5 cm

szafa narożna   
SZFN1D
szer./gł./wys.
72,5/72,5/218,5 cm

regał   
REG/11/8
szer./gł./wys.
80/36/113,5 cm

komoda   
REG2D1S/11/9
szer./gł./wys.
90/40,5/113,5 cm

biurko   
BIU/120
szer./dł./wys.
70/120/76,5 cm

biurko   
BIU/160
szer./dł./wys.
70/160/76,5 cm

łącznik do biurek   
LAC/7
szer./gł./wys.
69,5/69,5/2 cm

kontenerek   
KTN3S
szer./gł./wys.
40,5/40/57,5 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

regał REG4D/22/8; regał REG4D1S/22/9; szafa narożna SZFN1D; regał REG2D1S/22/6; biurko BIU/160; komoda mobilna KTN3S; łącznik do biurek LAC/7; biurko BIU/160

MIEJSCE  
DO PRACY

Niezależnie od tego, czy będzie to przestronny, czy też 

raczej „kompaktowy” gabinet, potrzebujesz miejsca, gdzie 

możesz przyjść z kubkiem kawy w poszukiwaniu spoko-

ju i natchnienia. Azylu, który sam w sobie nie rozprasza, 

lecz sprzyja koncentracji. I w którym wszystko ma swoje  

miejsce. W końcu uporządkowana przestrzeń wokół Ciebie 

wpływa „porządkująco” na myśli. Czas płynie szybko, gdy 

praca wre. Nie wiadomo, kiedy kawa zdążyła wystygnąć? Nie 

szkodzi, wypijesz drugą z rodziną po obiedzie.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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kontenerek KON3S/40; biurko BIU/223/170; regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG2D/220; szafka REG2D/114; regał REG/53/114; krzesło CANTONA GTS wym. 44/40/83,5-93 cm; 
fotel AMSTERDAM wym. 79/71/108 cm

jasny szary / grafit szkło

1. Gazetownik RETRO, wym. 44x20x42 cm, 79,99; 2. Obraz MGŁA, wym. 50x70 cm, 
99,99; 3. Komplet 3 koszy z technorattanu, wym. 25x19x12 cm, 29,99; 4. Ramka  
na zdjęcia, wym. 10x15 cm, 9,99; 5. Osłonka HECA, wym. 9,5x12x10 cm, kolor:  
antracyt,  4,99 

5

1

biurko
BIU/120/73
szer./dł./wys.
73/120/77 cm  

biurko
BIU/160/73
szer./dł./wys.
73/160/77 cm  

biurko
BIU/223/170
szer./dł./wys.
170/223/77 cm  

kontenerek
KON3S
szer./gł./wys.
40/38,5/56 cm  

regał
REG/53/114
szer./gł./wys.
52,5/35/114 cm  

regał
REG/53/220
szer./gł./wys.
52,5/35/221 cm  

regał
REG/79/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm  

szafka
REG2D/114
szer./gł./wys.
79/35/114 cm  

regał zamknięty
REG4D2S/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm  

szafa
SZF2D/79
szer./gł./wys.
79/43/221 cm  

regał
REG2D/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm  

1. regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG2D/220    
2. szafka REG2D/114; regał REG/53/114

1 2

„Oto sposób na nowoczesne biuro. 
Wykorzystaj dostępne elementy  
i zaaranżuj biuro, które długo  
nie wyjdzie z mody.”

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

OFFICE LUX
Praca będzie jeszcze przyjemniejsza, jeśli zdecydujesz 
się na meble, które udzielą Ci prawdziwego wsparcia.  
W kolekcji Office Lux znajdziesz wiele brył, które  
pozwolą zaprojektować wygodne i nowoczesne biuro.  
Zamykane na kluczyk szafki pomogą Ci zadbać  
o bezpieczeństwo najważniejszych dokumentów. 
 Potrzebujesz wiele miejsca do pracy? To nie problem! 
Znajdziesz tu komfortowe narożne biurko.

2

4

3

117 116     MIEJSCE DO PRACY    -     STYL UNIWERSALNY 



BRELA
Toaletka Brela to mebel w sam raz dla miłośników nieszablonowych 
rozwiązań. Efektowny stelaż mebla, wykonany z drewna sosnowego, 
swoją ciekawą formę zawdzięcza oryginalnej formie nóg. Toaletka 
wyposażona jest w podręczną szufladkę oraz otwartą półkę, dzięki 
czemu znajdziesz przestrzeń na kilka najważniejszych drobiazgów.  

toaletka BIU1S

toaletka
BIU1S
szer./dł./wys.
86/48/95,5 cm toaletka BIU1S

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

TUMBEN
Tumben to toaletka dla osób, które 
we wnętrzach nie boją się kolorów! 
Głęboka, butelkowa zieleń będzie 
pięknym akcentem dekoracyjnym 
każdego wnętrza. Dzięki temu, że 
osadzona jest na minimalistycznym, 
metalowym stelażu nabiera wizu-
alnej lekkości. Kiedy za dnia służy 
Ci jako biurko do pracy, wieczorem 
może przyjąć rolę efektownej dekoracji.

toaletka TOL 1S; krzesło Vario 2 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

toaletka  TOL 1S

toaletka
TOL 1S
szer./dł./wys.
106,5/35,5/78 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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BRW OFFICE
Prostota, funkcjonalność, elegancja. Ta kolekcja jest jak biała bluzka  
– idealna do pracy, bo zawsze szykowna i stosowna. Komponujesz swoje  
biuro z różnych elementów, w zależności od tego, czy potrzebujesz  
więcej rzeczy schować czy wyeksponować, by były łatwo dostępne.  
I nareszcie masz gabinet z prawdziwego zdarzenia!

regał REG2D/220; regał REG/53/220; regał narożny REGN/53/220; regał zamknięty REG4D2S/220; regał REG/53/114; szafka REG2D/114; biurko BIU/72/150; biurko BIU/72/100; 
łącznik LAC/70; komoda mobilna KON3S/40

dąb sonoma

regał narożny 
REGN/53/220
szer./gł./wys.
101,5/35/221 cm

kontenerek
KON3S/40
szer./gł./wys.
40/40/56 cm

biurko
BIU/72/150
szer./dł./wys.
70/150/72 cm 

biurko
BIU/72/100
szer./dł./wys.
70/100/72 cm  

łącznik 
do biurek
LAC/70
szer./gł./wys.
70/70/2 cm  

regał
REG/53/114
szer./gł./wys.
52,5/35/114 cm

szafka
REG2D/114
szer./gł./wys.
79/35/114 cm

regał
REG/53/220
szer./gł./wys.
52,5/35/221 cm  

regał
REG2D/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm

regał zamknięty
REG4D2S/220
szer./gł./wys.
79/35/221 cm

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

regał
REG1D_120_180
szer./gł./wys.
120/36,5/181,5 cm

regał
REG1D3S
szer./gł./wys.
120/36,5/181,5 cm

biały połysk / dąb polski / 
biały połysk

biurko
BIU_100
szer./dł./wys.
70,5/100/75,5 cm

regał
REG1D_100_75
szer./gł./wys.
100/51,5/78,5 cm

regał
REG1D_120_110
szer./gł./wys.
120/36,5/112,5 cm

kontenerek
KNT1S
szer./gł./wys.
35/40/47,5 cm

biurko
BIU_160
szer./dł./wys.
70,5/160/75,5 cm

DENTON
Kolekcja Denton dopełni wystrój nowoczesnego 
biura. Prosta konstrukcja i stonowana kolorysty-
ka będą doskonałą bazą dla stylowych aranżacji. 
Zwróć uwagę na regały. To właśnie dzięki nim 
stworzysz biuro, w którym wszystko będzie na 
wyciągnięcie ręki.

regał REG1D_120_180; biurko BIU_100; biurko BIU_160; biurko BIU_100; komoda REG1D_100_75

ZOBACZ CAŁĄ KOLEKCJĘ

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU
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     DODAJ WYPOSAŻENIE 

     ZADBAJ O STYL 

SZAFY, GARDEROBY  
I PRZEDPOKOJE

Oto miejsca domu, w których przechowasz wszystkie swoje skarby. Kolekcję  

butów, ciepłe kurtki i płaszcze, miłe w dotyku swetry, wygodne jeansy czy  

eleganckie suknie wieczorowe. Sprawdź nasze rozwiązania i urządź wymarzoną  

garderobę, niezależnie od tego, czy do dyspozycji masz 2 czy 20 m2. 

Szafa FLEX odpowie na wszystkie Twoje potrzeby dotyczące przechowywania. Zaprojektuj ją samodzielnie! Wybierz  
szerokość, wysokość oraz głębokość korpusu, a także kolor frontów i sposób ich otwierania. Zapanuj nad bałaganem dobierając  
akcesoria wyposażenia wewnętrznego, które ułatwią Ci nawigację po jej zawartości. Podejmij wyzwanie i stwórz szafę, 
która dopasuje się do Twojego domu oraz tego… co nosisz. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

TWOJA SZAFA W 3 KROKACH

10
lat

GWARANCJA

DRZWI PRZESUWNE GARDEROBA OTWARTADRZWI UCHYLNE

1

3

2     DOPASUJ ROZMIAR SZAFY 
Wybierz korpus o odpowiedniej wysokości, szerokości  
i głębokości. Dopasuj szafę do wnętrza. Zwróć uwagę, 
iż moduły korpusów występują w różnych wersjach 
układu wnętrza.

Wykorzystaj możliwości i zapanuj nad bałaganem, 
dobierając odpowiednie akcesoria wyposażenia  
wewnętrznego.

Wybierz sposób otwierania swojej szafy oraz 
kolory frontów, korpusu i uchwytów. 

Zaprojektuj 
swoją szafę.

Konfigurator 
szaf FLEX!

brw.pl/konfigurator-flex/

NOWOŚĆ
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     ZADBAJ O STYL 

1

2

     DOPASUJ ROZMIAR SZAFY 

WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ

66 cm 45 cm

21
8 

cm

24
0 

cm

SOLIDNA  
KONSTRUKCJA

KORPUSY  
SZAF 
Z DRZWIAMI 
UCHYLNYMI 

KORPUSY SZAF 
Z DRZWIAMI   
PRZESUWNYMI

120 cm 150 cm 170, 180 cm 200 cm 220, 240, 260 cm

Grubość korpusu: 18 mm 
Grubość podstawy: 22 mm

50 cm 75 cm 100 cm łączniknarożna

SZEROKOŚĆ

Jaką wysokość ma wnętrze, które urządzasz? 
Niezależnie od tego możesz wybrać szafę  
niską lub wysoką, o wysokości 218 lub 240 cm.

Dopasuj głębokość szafy do przestrzeni, jaką 
dysponujesz. Szafy płytkie doskonale sprawdzą się 
np. w wąskich korytarzach.

Możesz wybrać jedną szafę lub łączyć ze sobą różne korpusy, 
tworząc efektowną zabudowę. Decyzja należy do Ciebie.

WYBIERZ RODZAJ  
UCHWYTÓW
Uchwyty to mała biżuteria każdej 
szafy. Dobierz ich styl i kolor, by 
idealnie pasowały do całości. uchwyty do szaf przesuwnych uchwyty do szaf  uchylnych

WYBIERZ  
KOLOR KORPUSU  
I FRONTÓW

Wybierz kolory, które lubisz najbardziej. 
Pamiętaj, że możesz łączyć ze sobą różne 
rozwiązania!

     DODAJ WYPOSAŻENIE 3

szuflada z możliwością 
pełnego wysunięcia

dotyczy wszystkich szuflad w szafach FLEX

płynne i ciche 
domykanie szuflad

fronty:

biały połysk lustro jasny szary 
(lacobel)

magnolia 
(lacobel)

czarny połysk 
(lacobel)

biały biały połysk 
(lacobel)

Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak duża jest Twoja szafa. Liczy się to, jak 
zorganizujesz jej wnętrze Wykorzystaj możliwości, jakie dają różnorodne 
akcesoria wyposażenia wewnętrznego. Do swojej dyspozycji masz szeroką 
gamę rozwiązań. Nie zapomnij o oświetleniu wewnętrznym. Docenisz je 
zwłaszcza po zmroku, szukając ulubionej bluzki.

modrzew  
sibiu jasny 

dąb  
stirling 

modrzew  
sibiu złoty 

dąb  
wotan 

dąb  
sonoma 

dąb  
monastery  

dąb  
monastery  

biały dąb  
sonoma

szary  
wolfram

korpus:

fronty ramowe uchylne

oświetleniedrążek do szaf 
płytkich 

drążek długi drążek krótki 

półka na 
buty 

półka dolna  
ze stojakiem 

półka półka z szybą 

hamulec wieszak 
na spodnie  

szuflada 
z przegródkami

szuflada  
z szybą  

szuflada

kontenerek zestaw 3 półek zestaw 3 szuflad  
+ półka

Sprawdź akcesoria dedykowane do wybranego przez Ciebie typu szafy w konfiguratorze szaf Flex.
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Kompaktowa, średnia, duża. Jednolita, w szachownicę  
lub w kolorze drewna - Twoja szafa Colin będzie  
dokładnie taka, jak chcesz. Masz aż 15 wersji kolorystycznych  
frontów do wyboru.  Zacznij projektować!

szafa COLIN 153; korpus: biały, fronty: biały, lustro

szafa COLIN 220; korpus: dąb sonoma, fronty: dąb sonoma, biały

KORPUS

FRONTY

UCHWYTY DOSTĘPNE W KOLORACH: 
GRAFIT I SREBRNY

biały

biały

lakier biały połysk

dąb wotan

lustro

dąb sonoma

dąb sonoma

dąb grandson

folia biały połysk

KOLOR KORPUSU  
W ramach korpusu można dowolnie zestawiać kolory boków  
i pozostałych elementów korpusu.

ROZMIARY KORPUSU  
Wybierz rozmiar korpusu, spośród trzech dostępnych opcji.

komplet 3 szt. półek
w opcji

komplet 3 szt. szuflad
w opcji

Przykładowy sposób organizacji wnętrza szafy.

Korpus szafy 153
szer./gł./wys. 153/64/218,5 cm

Korpus szafy 183
szer./gł./wys. 183/64/218,5 cm

Korpus szafy 220
szer./gł./wys. 220/64/218,5 cm

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

TWOJA SZAFA  
W 3 KROKACH

1

2 3

     WYBIERZ ROZMIAR I KOLOR KORPUSU

     WYBIERZ  
      KOLORY UCHWYTÓW  
      I FRONTÓW

     DOBIERZ  
      ELEMENTY DODATKOWE

COLIN
SYSTEM SZAF
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HOLTEN
ROMANCE

Meble Holten, choć nowoczesne, są jak czyste  
płótno. Za pomocą kolorów, wzorów i dodatków  
możesz namalować wokół nich dowolną historię. 
Wszystko to zasługa lśniącej bieli połączonej  
z dekorem drewna .

Idealny przedpokój dla wszystkich, 
którzy kochają styl dalekiej Prowansji? 
Z kolekcją Romance. Oto meble, które 
już od progu pokażą wszystkim co Ci  
w duszy gra.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

regał REG1D/200; szafka na buty REG2K1S; lustro LUS; szafka na buty REG1D/50; wieszak WIE szafa do przedpokoju SZF2D; szafka na buty SFK1D; wieszak WIE/60; komoda KOM2D2S; lustro LUS/96

szafka na buty  SFK1K/5/8; wieszak PAN/15/8; komoda KOM1D1S/10/6; regał zamknięty REG1D/20/6 szafka na buty SFK1K; szafka na buty SFB3K

FEVER NEPO 
PLUSModa na minimalistyczne 

wnętrza nie przemija. Powitaj  
gości już od progu modną, 
uporządkowaną przestrzenią 
w prostym, nowoczesnym  
stylu. Poznaj kolekcję Fever.

Niezliczone możliwości aranżo-
wania z kolekcją Nepo. Skorzystaj  
z dziesiątek różnorodnych brył 
i wielu kolorów do wyboru, by 
urządzić idealny przedpokój.  
Taki, w którym znajdzie się  
miejsce nie tylko dla Twoich  
rzeczy, ale również dla Ciebie.

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

HOLTEN

str. 
12-13

wszystkie 

elementy
systemu 

ROMANCE

str. 
40-41

wszystkie 

elementy
systemu 

FEVER

str. 
26-27

wszystkie 

elementy
systemu 

NEPO 
PLUS

str. 
90-91

PRZEDPOKOJE

PVC
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Wymiary mebli skrzyniowych, mebli tapicerowanych  oraz stołów, krzeseł i ław prezentowanych w katalogu podane są w cm 
w kolejności: szerokość / głębokość (długość) / wysokość.

szkło
hartowane

mebel
ażurowy

możliwość wyboru 
koloru i frontu 
szuflady

rozszerzenie 
o meble 
dziecięce

bezuchwytowe
otwieranie
frontów

stelaż 
na podnośnikach
gazowych

szuflada  
z możliwością  
pełnego wysunięcia

pojemnik 
na pościel

drewniane 
uchwyty

oświetlenie
halogenowe

elementy 
do indywidualnej 
konfiguracji

naciśnij,
aby otworzyć

materac i wkład 
do łóżka w opcji

powierzchnia 
lakierowana

drewno naturalne
i fornir

energooszczędne
oświetlenie LED 
w opcji

folia o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

płynne i ciche 
domykanie szuflad

dodatkowe
półki w opcji

fronty 
w połysku

pojemne 
wnętrze

fronty  
w folii PVC

nakładka  
tapicerowana  
w opcji

energooszczędne
oświetlenie LED 
w standardzie

laminat 
o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

równomierne i ciche 
domykanie frontów

szuflada 
na pościel

markowe 
zawiasy

nogi
z drewna

PORTO
Podróż do Skandynawii? Nie  
zawsze jest to możliwe. Możesz  
jednak powracać do niej każdego 
dnia, tuż po przekroczeniu 
progu własnego mieszkania.  
Wykorzystaj możliwości kolekcji  
Porto. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

szafka na buty SFB3B; komoda KOM1S/70; komoda KOM1D1S; wieszak WIE/66

szafka na buty SFK1D,; wieszak WIE/60; regał zamknięty SZF2D/85; komoda KOM2D1S; lustro LUS/96

LOKSA
Skandynawska prostota ma 
swój niepowtarzalny urok. 
Spójrz na piękne ramiaki 
frontów, charakterystyczne 
uchwyty i ciepłą barwę drewna 
na blatach. Takie meble po-
zwolą urządzić przedpokój, 
do którego chętnie będziesz 
wracać. 

ATUTY 
I FUNKCJE 
SYSTEMU

wszystkie 

elementy
systemu 

LOKSA

str. 
30-31

wszystkie 

elementy
systemu 

PORTO

str. 
34-35

PVC

PIKTOGRAMY
legenda
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Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj 

ul. Krzeszowska 63

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane dostępne w katalogu są 
aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (10/2020). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku 
zaktualizowane wymiary mebli będą podane na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi 
(uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w tym katalogu mogą się 
różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Większość mebli prezentowanych w katalo-
gu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje 
osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Poszczególne towary mogą zostać wycofane z oferty w przypadku braku ich dostępności u 
producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny. Podane ceny są maksymalnymi detalicznymi 
cenami sugerowanymi w miesiącu oddania katalogu do druku (10/2020). 
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten  
sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
 

Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202 

E-mail: bok@brwsa.pl

BOGATA OFERTA
MEBLI I DODATKÓW

Kupuj online na brw.pl
lub w ponad 400 salonach w całej Polsce

ODBIÓR W SALONIE 
LUB DOSTAWA DO DOMU

ZAKUPY  
NA RATY

AKTUALNE  
PROMOCJE

MONTAŻ WNOSZENIE

ZAKUPY 
PRZEZ TELEFON

SHOP  
THE LOOK

FILMY
PRODUKTOWE

KONFIGURATORY 
MEBLI

Polub nas na Facebooku 
@BlackRedWhitePL 

Obserwuj nas na Instagramie 
@blackredwhitepl 

Subskrybuj nasz kanał na  
YouTube 

Szukaj inspiracji i porad 
na naszym blogu


