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Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu oddania katalogu 
do druku (07/2016). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.com.pl. 
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w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. 
Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osią-
gnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Podane informacje o dostępności są informacjami aktualnymi na dzień oddania katalogu do druku, w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji 
zamówienia skontaktuj się ze sprzedawcą. Podane ceny są cenami sugerowanymi detalicznymi obowiązującymi do 12/2016 r.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
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Dowolność wyboru

Nieograniczone możliwości

Komfort

stylistyka

modułowość

system cichego 

domykania

Poznaj atuty naszych mebli

Wśród naszych kolekcji znajdziesz meble w różnych stylach

i kolorach, które dopasują się do Ciebie i Twojego wnętrza. Styl 

nowoczesny, glamour, klasyka czy skandynawskie impresje

– każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Dzięki meblom modułowym zyskujesz jeszcze większe możliwości 

aranżacji wymarzonego mieszkania. Nasze kolekcje składają się 

z wielu zróżnicowanych elementów, które możesz swobodnie ze 

sobą łączyć i zestawiać w dowolne konfi guracje.

Zawiasy i prowadnice z systemem cichego samodomykania 

wyposażone są w specjalne hamulce. Mechanizm uruchamia się 

w końcowej fazie zamykania i delikatnie domyka drzwi szafek

i fronty szufl ad, dzięki czemu zyskujesz jeszcze większy komfort 

użytkowania naszych mebli.



Naturalne materiały

Bezpieczeństwo

Niepowtarzalny klimat

drewno i fornir

szkło hartowane

oświetlenie 

led

Naturalne drewno to materiał najwyższej jakości. Jego naturalny 

wygląd i faktura oraz piękny sposób, w jaki się starzeje sprawia, 

że prezentuje się wyjątkowo nawet po upływie wielu lat. Jego 

odpowiednikiem jest fornir, czyli cienkie płaty drewna, które 

mają podobne właściwości.

Szkło hartowane to doskonały odpowiednik zwykłego szkła. 

W procesie hartowania materiał ten zyskuje zdecydowanie 

większą odporność na zarysowania, stłuczenia i inne uszkodzenia 

mechaniczne, dzięki czemu jest trwalszy i bezpieczny.

Energooszczędne oświetlenie LED to produkt, który przy 

niewielkim zużyciu energii pozwoli całkowicie odmienić wygląd 

wnętrza. Światełka LED zastosowane w witrynach czy półkach 

wiszących wnoszą do pomieszczenia oryginalny styl i podkreślają 

charakter mebli.

Nasze produkty tworzymy z największą troską o detale. Liczy się styl, ale zwracamy
też uwagę na każdy najmniejszy szczegół, by dać Ci wszystko, czego potrzebujesz.
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Azteca
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stół

Possi
str. 276

krzesło

Possi
str. 276

krzesło

Irma
brw.com.pl

krzesło

Alla 2
brw.com.pl

krzesło

Marynarz
pionowy

brw.com.pl

Łącz style... 



komoda

Orland
str. 283

półka

Ringo
str. 313

witryny

Kaspian
str. 280
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regały

Oregon
str. 302

komoda

Possi
str. 276

... zestawiaj 

kolekcje  



ława

Graphic
str. 305

szafki wiszące

Graphic
str. 304

szafki RTV

Graphic
str. 305
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regały

Porto
str. 295

stół i ławka

Gent
str. 282

sofa

Sam LUX 3DL
str. 159

krzesła

Iberia
str. 306

... baw się 

możliwościami!  



szafki wiszące

Possi Light
str. 277

szafka RTV

Gent
str. 282

ława

Possi
str. 276
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Twój dom to miejsce, w którym możesz żyć dokładnie tak, jak 
chcesz. Dlatego tak ważne są wnętrza, w których wreszcie 
możesz się wyłączyć, uwolnić od stresu i po prostu zrelaksować. 
To nie ich wielkość sprawi, że Twoi bliscy będą przesiadywać
u Ciebie godzinami. To atmosfera, wygodne sofy i komfortowa 
przestrzeń do bycia razem. Mamy dla Ciebie jeszcze więcej 
pomysłów i rozwiązań na aranżację salonu i jadalni, by każdy 
wspólny dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. 
 

pokój
 dzienny
i jadalnia
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Possi Light
nowość

Meble, które możesz 

projektować i zmieniać

bez końca 



 14     pokój dzienny i jadalnia 15



Poznaj najnowszy system mebli modułowych Possi Light 

i odkryj nieograniczone możliwości kreowania własnego 

mieszkania. Possi Light
nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Possi Light

str. 

277

Ta niezwykła kolekcja z włoską duszą pozwala każdemu zostać 

projektantem wnętrz i stworzyć wymarzone meble, które 

zmieniają się i rosną razem z całą rodziną.
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Kolekcja Possi Light to bilion możliwości na idealnie 

spersonalizowane wnętrze. Dziesiątki modułów, bogata 

kolorystyka i elementy dodatkowe pozwalają choć na chwilę 

zostać projektantem i stworzyć meble doskonale dopasowane 

do potrzeb całej rodziny.

dąb san remo jasny

szary wolfram 

ferro

pacyfi c 

capri

gołębi połysk

miodowy połysk 

czarny wysoki połysk

perłowy połysk

biały

żółty 

pomarańczowy

zielony

niebieski 

czerwony renolit

popielaty

szary brąz mat 

teak

samoa tik

orzech pamplona 

Velluto mokka

dąb canterbury

jesion messina 

melinga czarna

modrzew jasny

modrzew 

shiraz wenge

dąb cynamon

szary mali 

dąb monument

modrzew sibiu złoty

szary wolfram wysoki połysk 

pistacja wysoki połysk

bakłażan wysoki połysk

heban jasny wysoki połysk 

czerwony wysoki połysk

bordo wysoki połysk

czarny brąz wysoki połysk

dąb naturalny - front drewniany tylko   
                              w wybranych segmentach 

1 PODSTAWOWY KOLOR FRONTÓW

biały wysoki połysk

39 DODATKOWYCH KOLORÓW FRONTÓW
Możesz wybrać fronty w kolorze podstawowym biały 
wysoki połysk albo łączyć kolor podstawowy z 39 
dodatkowymi, dostępnymi na indywidualne zamówienie.

2. Dopasuj kolorystykę frontów

3. Dobierz elementy dodatkowe

1. Wybierz kolor korpusu

4 RODZAJE DREWNIANYCH WSTAWEK 

biała szary 
wolfram

modrzew 
sibiu złoty

czerwony

4 RODZAJE NÓŻEK Nóżki dostępne tylko do wybranych szafek wiszących.

szary-mat
(standard)

chrom-
błyszczące
(w opcji)

srebrne
(w opcji)

drewniane (w opcji)
- biały
- modrzew sibiu złoty
- szary wolfram
- czerwony

szkło fl oat ciemny grafi t - witryna

3 KOLORY KORPUSU

biały 

modrzew sibiu złoty

szary wolfram



4. Wyraź siebie i zestawiaj meble 

w dowolne układy!
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Possi Possi to przepis na wnętrze doskonale dopasowane. Dlaczego? 

Ponieważ to Ty decydujesz o tym, jaki styl nadasz swoim meblom. 

Zaprojektuj 

własne meble! 



Samodzielnie tworzysz układy i dowolnie bawisz się kolorami.

To takie proste!
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Possi
Z Possi urządzisz wnętrze salonu tak, by maksymalnie wykorzystać 

dostępne w nim miejsce. Poszczególne moduły możesz wygodnie 

ustawić na  podłodze, a lekkie w formie szafki i półki powiesić na 

ścianie. Maksimum komfortu na niewielkiej przestrzeni.



Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania.

Komplet trzech koszy 
z technorattanu,Euisisim
różne kolory, 
wym. 29x16x10cm, 
2x14x14x9cm

29,99

Kolor mebli Possi możesz 

wybrać spośrod całej palety 

barw! Do swojej dyspozycji 

masz 3 barwy korpusu 

oraz aż 39 kolorów frontów. 

Baw się możliwościami 

i twórz własne kompozycje. 
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Possi
Possi to nowoczesna forma i styl. Spójrz na idealnie prostą linię 

frontów, która tworzy na rogach delikatne łuki. To ona decyduje

o lekkości kompozycji, a szarość nadaje wnętrzu charakter. A Ty? Jaki 

kolor wybrałabyś dla siebie? 



wszystkie 

elementy
systemu 

Possi

str. 

276

Wazon szklany 
wys. 25cm, 
dwa kolory

34,99

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.
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Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, korzystając 
z konfiguratora POSSI.

Twórz bez ograniczeń swoją własną wersję idealnych mebli. Possi 

otwiera przed Tobą świat nieograniczonych możliwości. To pierwsza 

kolekcja, którą możesz samodzielnie projektować. Przekonaj się, czy 

drzemie w Tobie coś z prawdziwego projektanta wnętrz.

3 KOLORY 
ELEMENTÓW KORPUSU

W ramach korpusu można dowolnie 
zestawiać kolory boków i pozostałych 
elementów korpusu.

2

1

2

3

36 DODATKOWYCH KOLORÓW FRONTÓW

ferro

pacyfi c 

capri

gołębi połysk

miodowy połysk 

czarny wysoki połysk

perłowy połysk

biały wysoki połysk

żółty 

pomarańczowy

zielony

niebieski 

czerwony renolit

popielaty

szary brąz mat 

teak

samoa tik

orzech pamplona 

Velluto mokka

dąb canterbury

jesion messina 

melinga czarna

modrzew jasny

modrzew 

shiraz wenge

dąb cynamon

szary mali 

dąb monument

modrzew sibiu złoty

szary wolfram wysoki połysk 

pistacja wysoki połysk

bakłażan wysoki połysk

heban jasny wysoki połysk 

czerwony wysoki połysk

bordo wysoki połysk

czarny brąz wysoki połysk

3 PODSTAWOWE KOLORY FRONTÓW

biały 

dąb san remo jasny

szary wolfram

biały 

dąb san remo jasny

szary wolfram

Możesz wybrać fronty w 3 kolorach podstawowych albo 
łączyć kolory podstawowe z 36 dodatkowymi, dostępnymi 
na indywidualne zamówienie.

3

1

– BOCZNE ELEMENTY KORPUSU

– ŚRODKOWE ELEMENTY KORPUSU

– FRONTY

1

2

3

Wybierz kolory korpusu

Zdecyduj o kolorze frontów
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Possi

Nieskończone możliwości 

projektowania
Odkryj możliwości mebli personalizowanych 
– Possi i Possi Light. 
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Mezo
nowość

Mezo to ukłon w stronę osób, które kochają minimalistyczne wnętrza. 

Kolekcja nawiązuje do najnowszych trendów w aranżacji łącząc 

prostotę form z nieszablonowym designem. Meble w kolorze bieli 

doskonale nadają się do aranżacji przytulnej sypialni i pokoju dziennego.



wszystkie 

elementy
systemu 

Mezo

str. 

285

poduszka

Velvet
różne kolory,
wym. 45x45cm

54,99

biały biały / 
biały połysk

Sprawdź szeroką ofertę 
miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Bari
nowość
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Bari

Doskonały duet naturalnego drewna dębowego z czystą bielą 

lśniących frontów. Elementy drewna doskonale współgrają 

z modnym połyskiem, który jeszcze mocniej akcentuje ich 

piękny kolor i wyraziste słoje. To jednak nie wszystko. W Bari 

zastosowaliśmy wiele funkcjonalnych rozwiązań – system cichego 

domykania frontów, szkło hartowane i oświetlenie LED – dzięki 

czemu pokochasz te meble nie tylko za ich piękny wygląd. 

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Bari

str. 

278

Lampa wisząca Tamiza 
różne kolory wym. 90x15,2cm 
1xE27/60W *

109,-

biały / dąb
naturalny / 
biały wysoki 
połysk

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze, korzystając 
z szerokiej oferty dodatków.
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Oto kolekcja, która podbije serca miłośników skandynawskiej 
stylistyki. Pod delikatną bielą rysują się słoje i sęki drewna, nadając Antwerpen



wnętrzu charakter. Dzięki ciemnym blatom i punktowym uchwytom 
proste formy nabierają wyrazistości, a wnętrze ma własny styl i klimat.
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Antwerpen

Kto powiedział, że komoda może służyć tylko jako schowek na 

wszystkie Twoje drobiazgi? Jej blat też można przecież wykorzystać. 

Podczas gdy wewnątrz panuje nieład drobnych rzeczy, na zewnątrz 

króluje elegancja i prostota udekorowana stylowymi wazonami 

w odcieniach modnego błękitu.



modrzew 
sibiu jasny
blat: 
sosna larico

34,99

31,99

wszystkie 

elementy
systemu 

Antwerpen

str. 

279

Świecznik szklany
dwa kolory
wys. 30 cm, śr. 11,5 cm 

wys. 35 cm, śr. 11,5 cm 

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.
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Kaspian
Czy meble mogą przetrwać próby zmieniających się trendów? 

Oczywiście, że tak! Kaspian to najlepszy dowód na to, że funkcjonalne 

meble mogą być również nieprzerwanie modne. To zasługa prostoty

- ona w każdej sytuacji sprawdzi się doskonale. 



Wybierz idealną dla siebie 

wersję kolorystyczną 

mebli Kaspian. Do swojej 

dyspozycji masz aż siedem 

dostępnych opcji.

w opcji

dąb sonoma dąb 
sonoma / 
biały połysk

dąb 
monument

wenge / 
szary wysoki 
połysk

wenge / 
biały połysk

wengebiały
nowość
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Kaspian
Postaw na bezuchwytowe fronty. Wyglądają nowocześnie, akcentują 

przestrzeń, a do tego są wygodne w użytkowaniu. Ale to nie wszystko! 

W systemie Kaspian możesz wybrać ich kolorystykę spośród kilku 

wariantów do wyboru. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Kaspian

str. 

280

Patera ceramiczna
wym. 20x20x8cm

45,99

54,99
Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze. 
Sprawdź szeroką ofertę dodatków i dekoracji.

wym. 28x28x9cm
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Azteca
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Lekcja stylu

Sekret pięknych wnętrz kryje się w prostocie. Azteca taka właśnie jest

- niebywale subtelna, delikatna i kobieca. Jeśli wprowadzisz ją do siebie, 

odwdzięczy Ci się feerią światła i prawdziwej elegancji. Przekonaj się.Azteca



Sofa 

Peter II Mega LUX 3DL

wszystkie 

elementy
systemu 

Azteca

str. 

281

biały / 
biały wysoki 
połysk

dąb 
san remo

biały  /
dąb
san remo

dąb wenge 
magia
(listwa 
ozdobna)

dąb 
san remo /
biały wysoki 
połysk

Spójrz na fronty. Ich prosta 

linia delikatnie łamie się 

ku krawędziom, tworząc łuki. 

Zwróć uwagę na nóżki – owalne

i bardzo dyskretne. 

A teraz przyjrzyj się uchwytom. 

To właśnie ich wyjątkowa forma 

i asymetryczna faktura nadają 

kształt tej kolekcji, sprawiają, 

że jest niepowtarzalna. 
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Gent
Odkr yj niezw yk łą funkcjonalność kolekcji Gent. Znajdziesz 

w niej wiele modułów, system cichego samodomykania frontów

i klimatyczne oświetlenie LED. 

nowość



Ale to nie wszystko. Pokochasz też jej szlachetny styl i ciepły 

kolor drewna w wyrazistym wybarwieniu dąb stirling. 
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Gent
Gent to król salonu i jadalni. System, który sprawi, że Twoje mieszkanie 

już nigdy nie będzie nudne. Szafki, półki i witryny skrywają w sobie 

delikatne światełka, dzięki którym wnętrze zachwyci wieczorem piękną 

grą światła i cienia.

nowość



dąb stirling

wszystkie 

elementy
systemu 

Gent

str. 

282

 50     pokój dzienny i jadalnia 51



Orland
Orland urzeka pięknem klasycznej stylistyki. Meble pokryte płatami 
naturalnego forniru mają formy przywodzące na myśl wnętrza minionych 
epok. Komody i witryny posiadają przestronne szufl ady cokołowe, dzięki 
którym zyskasz jeszcze więcej miejsca dla siebie. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Orland

str. 

283

czereśnia 
orlando

dąb
bielony

dąb mokka

Poduszka
wym. 45x45cm
różne kolory

59,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Raflo



Projektując tę kolekcję, zainspirowaliśmy się fakturą surowego drewna. 

Chcieliśmy zwrócić uwagę na wyraziste słoje oraz strukturę i asymetryczną 

fakturę ryfl owanych elementów. Sama oceń, czy nam się udało. 
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Raflo
Każdy marzy o chwili relaksu tylko dla siebie, najchętniej w otoczeniu 

natury. Jasne tonacje drewna, pastelowe barwy i miękki dywan pod 

stopami wprowadzą do wnętrza harmonię i równowagę. W sam raz na 

prawdziwy relaks.



dąb 
wenge 
brąz

orzech
salev

Narzuta 

Snake
wym. 160x200cm
różne kolory

119,-

wszystkie 

elementy
systemu 

Raflo

str. 

284

Sprawdź szeroką ofertę 
miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Trixo
Jest wiele powodów, dla których pokochasz kolekcję Trixo. 

To nowoczesny minimalizm, lśniąca nieskazitelna biel oraz to, z jaką 

lekkością domykają się fronty. Sprawdź imponujące połączenie 

i odkryj meble stworzone z myślą o Tobie.

nowość



 dodatkowe zdjęcie z szarą listwą
- zdjęcie łączone

wszystkie 

elementy
systemu 

Trixo

str. 

285

Zegar ścienny

Lingua
śr. 50cm

159,-

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.

szary
wolfram
(listwa)

biały
(listwa)

biały alpejski 
/ biały wysoki
połysk
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Alhambra
nowość



Alhambra to nowoczesna kolekcja mebli do salonu i jadalni. 

Pojedync ze modu ły można zestawiać  ze sobą  w dowolne 

konf iguracje, a potem zmieniać  ich ustawienie i ca ły c zas 

dopasow y wać  wnętr ze do w łasnych potr zeb. K i lkanaście 

różnorodnych elementów pozwala na pełną swobodę urządzania. 
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Alhambra
nowość

Zwróć uwagę na detale. Piękno ryfl owanych drewnianych listew, 

idealnie g ładkie powierzchnie frontów i subtelne uchwyty, 

które delikatnie wyróżniają się na tle ca łości. Takie trio doda 

wykwintnego smaku każdej aranżacji. 



alhambra czarny mat
(listwa)

wszystkie 

elementy
systemu 

Alhambra

str. 

297Wazon ceramiczny
kolor złoty
wym. 16x8x13cm

34,99

49,99

Narożnik Alanis 

RECBK.2F

Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze. 
Sprawdź szeroką ofertę dodatków i dekoracji.

wym. 22x10x28cm
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Byron
Jeśli tak jak my kochasz nowoczesny styl, poznaj kolekcję Byron. 

Zaintrygują Cię subtelne linie, delikatne żłobienia frontów oraz 

niepowtarzalny styl uchwytów z elementami czarnego szkła 

hartowanego.

nowość



Meble wyposażone w system 

cichego domykania drzwiczek 

szafek i szufl ad zamykają 

się niemal bezszelestnie. 

Wiele elementów pozwala na 

kompleksową aranżację salonu

i klimatycznej sypialni.

Lustro w ramie dekoracyjnej 
śr. 100cm
dwa kolory ramy

399,-

wszystkie 

elementy
systemu 

Byron

str. 

286

dąb san remo 
jasny / biały
wysoki połysk

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.
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Author
nowość

Pobudzające trio

Lekki błękit i dopełniająca go wyrazista komoda w kolorach drewna

i szarości - to zestawienie, które wymaga odpowiedniej oprawy. 

Stąd pomysł na industrialną lampę, kilka porcelanowych fi gurek 

i galerię zdjęć na ścianie. Efekt jest wyjątkowy – jak zawsze, gdy 

piękne meble nadają wnętrzu charakter.



lava /
orzech 
columbia

lava / dąb 
san remo 
jasny

wszystkie 

elementy
systemu 

Author 

str. 

287
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Dinaro
Przedmioty, którymi się otaczasz, wpływają na to, jak czujesz się 

każdego dnia. Kolekcja Dinaro to dowód na to, że życie może być 

proste i piękne. Takie wnętrze ukoi zmysły i nie będzie zaprzątać uwagi 

zbędnymi detalami. Modnie i z klasą. Ty też możesz tak mieszkać.

nowość



biały mat /
biały

Lampa stołowa 

Sekwana 
różne kolory 
wym. 42x30cm
1xE27/60W*

Sofa 

Lara LUX 

3DL

229,-

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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wszystkie 

elementy
systemu 

Dinaro

str. 

288



Senegal

Sztuka wyboru
Chcesz żyć bardziej komfortowo? W tej kolekcji dajemy Ci możliwość 
wyboru akcesoriów, dzięki którym zatroszczysz się o swój komfort na 
co dzień. Wybierz te standardowe lub te o podwyższonym standardzie 
gwarantujące ciche domykanie szufl ad oraz frontów. Mieszkaj tak, 
jak lubisz.
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Senegal
Modne ryflowania 

To detale nadają wnętrzu niepowtarzalny styl i klimat. Tak jak tutaj. 

W kolekcji Senegal znajdziesz modne ryfl owane łuki oraz uchwyty, 

które przyciągają wzrok i subtelnie dekorują wnętrze. 



Lampa stołowa 

Lorena 
różne kolory 
wym. 75x40cm 
1xE27/60W *     

349,- 

wszystkie 

elementy
systemu 

Senegal

str. 

288

w opcji w opcji

alhambra alhambra / 
beż 
szampański 
wysoki połysk

dąb 
sonoma

w opcji

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Venom

Czerń dozowana z rozmysłem... 

Chcesz się przekonać, jak niebanalne wnętrze z nutą czerni 

wprowadza w doskonały nastrój? Czerń dodaje tajemniczości, błyszczy 

i rzuca się w oczy. Choć jest złodziejem światła, to w połączeniu

z ciepłym rysunkiem drewna nie przytłacza. Wręcz przeciwnie - staje 

się przytulna. Meble Venom to coś w sam raz dla Ciebie, jeśli lubisz 

proste formy, kontrasty i subtelne detale.



wszystkie 

elementy
systemu 

Venom

str. 

289

orzech 
merano / 
czarny 
połysk

74,99

119,-

Wersalka 

Ella 3K Wazon ceramiczny,
kolor szaro-złoty,
wym. 15x31cm

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.

wym. 19x33cm
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Venom Mix
Pojemne komody, witryny, ława i szafka RTV. Do tego 

niepowtarzalny styl, funkcjonalność i prostota. W kolekcji Venom 

Mix znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Twój salon musi 

przecież służyć Ci każdego dnia.



Lampa wisząca 

Pandora 
wym. 35x90cm 
1xE27 60W *

269,- 

wszystkie 

elementy
systemu 

Venom Mix

str. 

290

dąb 
sonoma

dąb sonoma / 
biały wysoki 
połysk

dąb sonoma / 
czarny brąz 
wysoki połysk

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

 76     pokój dzienny i jadalnia 77



Domenica
Czas na małą odskocznię od codzienności. To bardzo ważne, 
by zregenerować siły i z optymizmem podejść do wszystkiego, 
co przed nami. Najlepsze miejsce na relaks? Salon. Z wygodnym 



narożnikiem i wystrojem, który ukoi zmysły i nie rozproszy Twojej 
uwagi. Poznaj kolekcję Domenica.
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Domenica
Wiele modułów, a wszystkie zaprojektowane po to, by piękne 
wnętrze było też funkcjonalne. Możesz dowolnie łączyć je ze sobą, 
eksperymentować i urządzić mieszkanie tak, by odpowiadało 
wszystkim Twoim potrzebom. 



biały / biały 
wysoki połysk

dąb sonoma 
ciemna /biały 
wysoki połysk

Koc 

Pepitka 
wym. 150x200cm

119,-

Wersalka 
Viola 3K

wszystkie 
elementy

systemu 

Domenica

str. 

291

Szeroką 

ofertę mebli 

tapicerowa-

nych 

znajdziesz 

w salonach 

i na 

brw.com.pl

dąb trufl a
(uchwyt)

w opcji

Sprawdź szeroką ofertę 
miękkich tekstyliów
w różnych stylach i kolorach.
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Zamknięte szafki, w których przechowujesz drobiazgi, czy regały, 

z których czytasz jak z otwartej książki - pomyśl, czego potrzebujesz. 

A teraz poznaj kolekcję August. Pokochasz te meble za ich nowoczesny 

styl i mnóstwo funkcjonalnych rozwiązań. August



 wenge

wszystkie 
elementy

systemu 

August

str. 

292Poduszka 

Angorka
wym. 45x45cm
kolor beżowy

54,99

w opcji

Sprawdź szeroką ofertę miękkich 
tekstyliów w różnych stylach i kolorach.
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Sekretem tej kolekcji są piękne pogrubiane boki. To właśnie one 

podkreślają prosty styl i niepowtarzalny klimat tej kolekcji.Agustyn



wszystkie 

elementy
systemu 

Agustyn

str. 

293

Lampa wisząca 

Barbados 
różne kolory 
wym. 45x90cm 
1xE27/60W *        

299,-

dąb 
sonoma

w opcji

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Elpasso
Kolekcja Elpasso to wiele funkcjonalnych elementów w dziewięciu 

wersjach kolorystycznych do wyboru. Stylistyka mebli opiera się 

na nowoczesnych prostych formach, które przełamują efektowne 

uchwyty o delikatnie asymetrycznej fakturze.



wszystkie 
elementy

systemu 

Elpasso

str. 

294

dąb 
san remo 
jasny

dąb 
san remo  
jasny / biały

dąb san 
remo jasny / 
orzech 
columbia

szary 
wolfram

dąb 
wenge brąz
(listwa)

szary 
wolfram / 
biały

szary 
wolfram / 
dąb san 
remo jasny

dąb san 
remo jasny / 
szary 
wolfram

szary 
wolfram /
orzech 
columbia

w opcji

Stół i krzesła

Umma Poduszka 

Soft
wym. 45x45cm
różne kolory

35,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich 
tekstyliów w różnych stylach i kolorach.
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Anticca
Eleganckie, niemal majestatyczne meble swoją urodę zawdzięczają 

kolorom. Na tle bezuchwytowych frontów wizerunek słojów drewna 

rysuje się wyraziście i nie pozwala oderwać od siebie wzroku. 

Wyrafi nowaną formę przełamują detale – delikatne przeszklenia i dodatki.



dąb 
monument

wszystkie 

elementy
systemu 

Anticca

str. 

299

Sofa 

Possi LUX 

3DL

w opcji
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Porto
Meble Porto to doskonały sposób na to, by tradycyjne wnętrze 

przypominało przytulne i jasne przestrzenie charakterystyczne 

dla atmosfery Północy. Styl skandynawski i wszystkie jego zalety 

zawarliśmy w kolekcji Porto. System unikalnych mebli stanowi 



doskonałe połączenie funkcjonalności i prostych form. Meble 

dostępne są w dwóch opcjach kolorystycznych do wyboru. 

Wybierz swój styl. 
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Porto

Gdzie leży granica pomiędzy klasyką a stylem modern? 

Prawdopodobnie nie istnieje. Ten modułowy system ma dwa 

różne oblicza. W zależności od kolorystyki i dodatków, które 

wybierzesz, może być bardziej tradycyjny lub nowoczesny. A Ty, 

którą odsłonę Porto wolisz?



modrzew sibiu 
jasny / 
sosna larico

dąb 
naturalny 
burlington

wszystkie 
elementy

systemu 

Porto

str. 

295

Lampa stołowa 

Zebrano 
różne kolory 
wym. 51x12cm
1xE27/60W *                   

229,-

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Danton



Przytulna strona mieszkania...
Salon otulony ciepłem kolorów i funkcjonalnością ustawionych w nim 
mebli to najlepszy azyl. W kolekcji Danton znajdziesz wszystko, czego 
szukasz, by to miejsce zyskało swój własny klimat i styl. 
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Danton
Meble na wysoki połysk to doskonały sposób na optyczne 

powiększenie wnętrza. Jak tafl e luster delikatnie odbijają 

światło i obraz, dzięki czemu pomieszczenie wydaje się bardziej 

przestronne. 



dąb sonoma
/ biały połysk
(laminat)

dąb 
sonoma

Niezależnie od tego, 

jaki styl wolisz, możesz 

wybrać najlepsze dla siebie 

rozwiązanie spośród dwóch 

rodzajów frontów. Lśniąca 

biel czy naturalne rysy 

drewna? Zdecyduj sama!

wszystkie 

elementy
systemu 

Danton

str. 

296

Lampa podłogowa 

Foto New 
różne kolory 
wym.150x60cm 
LED 12W **    

779,-

w opcji

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Prosto i subtelnie, a jednocześnie naprawdę komfortowo. Moden 

nie uznaje kompromisów pomiędzy wyglądem a funkcjonalnością. 

To meble dla całej rodziny, dzięki którym stworzysz mnóstwo miejsca dla 

swoich drobiazgów i wniesiesz do wnętrza ducha nowoczesnej stylistyki.Moden



wszystkie 

elementy
systemu 

Moden

str. 

297

szary 
wolfram /
dąb san 
remo jasny

szary 
wolfram /
orzech 
columbia

Sofa 

Royal II Mega LUX 3DL
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Koen 
Piękne formy nie potrzebują bogatej oprawy. Kunsztownie wykonane 

i delikatnie zdobione uchwyty w kształcie kwadratów są jedynie 

uzupełnieniem mebli, w których prym wiedzie kolor. Nasycony, przytulny 

i nieco tajemniczy dąb canterbury. 



dąb
canterbury

wszystkie 

elementy
systemu 

Koen

str. 

300

34,99

29,99

w opcji

Wazon ceramiczny
dwa kolory,
wym. 13,5x11,5x14,5cm

Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze. 
Sprawdź szeroką ofertę dodatków i dekoracji.

wym. 14x13x14,5cm
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Koen II
Czerwone akcenty dla przełamania bezpiecznych beży i brązów. 

Lśniące fronty uzupe łnione o szklane naczynia dekoracyjne

i stylową lampę. To nasz sposób na uzupełnienie tych pięknych 

mebli, ale może Ty masz lepszy pomysł?

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Koen II

str. 

299

Witryny doskonale łączą 
zalety praktycznego schowka 
i otwartego regału. Za szklaną 
tafl ą można wyeksponować 
dekoracje, a tuż obok ukryć 
ciepły koc. Sama zdecyduj, 
co warto schować, a czym 
pochwalić się gościom.

Lampa podłogowa 

Dundee 
różne kolory 
wym.135,5x60cm 
1xE27/60W *               

309,-

w opcji

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

dąb canyon
monument /
szary wolfram

dąb canyon monument /
dąb canyon monument /
szary wolfram

dąb canyon
monument /
szary piaskowy
połysk

dąb canyon
monument
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Loren
Są rzeczy, które się nie starzeją. System Loren do nich należy. 

Profi lowane boki, wyjątkowe kolory, eleganckie uchwyty. To nasz 

sposób na ponadczasowość. Zakochasz się w nim.



wszystkie 

elementy
systemu 

Loren

str. 

301

w opcji

dąb sonoma /
biały połysk

dąb sonomawenge /
akacja mali 
brąz

Lampa stołowa

Chic
wys. 65x33cm
1xE27/60W *     

279,-

Narożnik 

Kris LUX 3DL.URC

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Fever
Każdy ma takie przedmioty, z którymi wiąże się jakaś historia. Drobiazgi, 
które zasługują na szczególne miejsce w domu. Gdzie je ukryć, by były 
bezpieczne, a jednocześnie cały czas w zasięgu wzroku? W witrynach 
Fever odnajdą się doskonale.



Meble w stylu nowoczesnym 

lubią proste dekoracje, 

które wyróżniają się

kształtem i formą. 

Kochają też kontrastowe 

zestawienie kolorów.

dąb 
sonoma

biały połysk / 
biały wysoki 
połysk

wszystkie 

elementy
systemu 

Fever

str. 

302
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Oregon
Każdy ma takie miejsce w domu, w którym odprężenie przychodzi 

samo. Twoja ulubiona odskocznia od codzienności wcale nie musi 

być gdzieś daleko. W salonie stworzysz ją razem z kolekcją Oregon. 

Pokochasz to wnętrze za elegancję, styl i kolor gorzkiej czekolady.



dąb 
sonoma

dąb 
canterbury

wszystkie 

elementy
systemu 

Oregon

str. 

302

w opcji

Wersalka 

Lind 3K
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Graphic
Kolekcja Graphic to sposób na nieszablonową aranżację całego 

mieszkania. Minimalistyczne linie urozmaicają oryginalne listwy w 

różnych kolorach i wzorach do wyboru, które podkreślają nowatorski 

styl i przebojowy charakter tych niezwykłych mebli.

nowość
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Graphic

żółty / folia z napisami szary wolfram / białyszary 
wolfram

korpus
listwy 
występują w 4 wersjch kolorystycznych (dwie odwracalne)

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Graphic

str. 

304

Kosz 

Checker 
wym. 24x33,5x16,5 cm

25,99

Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze, 
korzystając z szerokiej oferty dodatków.

szary 
wolfram

biały 
lustrzany
połysk

folia 
z napisami

żółty dąb 
naturalny
(drewno)

biały

C

szary wolfram
z paskiem
w kolorze
czerwonym

biały 
z paskiem
w kolorze 
szary wolfram

biały 
z paskiem
w kolorze
czerwonymB

biały wysoki
połysk

popiel

A
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Nepo
Jak niewykorzystany kąt zamienić w praktyczny schowek? 

Wykorzystaj komodę Nepo. W czterech pojemnych szufladach 

zmieścisz wiele swoich bibelotów, a minimalistyczny styl będzie 

uzupełniał Twoje wnętrze każdego dnia.



Czasem niewielkie przestrzenie 

mogą pomieścić wielkie 

pomysły. Dzięki meblom 

Nepo uda Ci się funkcjonalnie 

urządzić nawet ciasną 

i nieustawną kawalerkę. 

Spróbuj, a może okaże się, 

że Twój pokój jest większy 

niż myślisz?

Lampa stołowa 

Modern 
wys. 57cm 
1xE27/60W *    

139,-

wszystkie 

elementy
systemu 

Nepo

str. 

303

biały /
dąb sonoma

dąb
sonoma

biały / 
wenge

dąb sonoma / 
biały

biały wenge dąb sonoma / 
wenge

wenge /
dąb sonoma

wenge / 
biały

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Bolden W tej kolekcji to uchwyty odgrywają jedną z głównych ról. To 

one przyciągają wzrok, mieniąc się luksusowym kolorem złota. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Bolden

str. 

308

wiśnia
primavera

Są piękne, wyraziste i niezwykle praktyczne. Na tle eleganckich 

form wyglądają doskonale. 

 116     pokój dzienny i jadalnia 117



Z nutą luksusu ...

Czas na kolekcję z odrobiną luksusu. Iberia to meble, do których produkcji 

użyte zostały płaty naturalnego drewna dębowego. Ale to nie wszystko. 

Do swojej dyspozycji masz dwa rodzaje uchwytów - ze stali polerowanej 

oraz z delikatnie skrzącymi się kryształkami Swarovskiego.  Iberia



Wybierz biżuteryjne 

uchwyty z kryształkami 

Swarovskiego

dąb 
platinum

dąb 
kasztanowy

dąb naturalny dab naturalny / 
biały połysk

w opcji

(kolory dostępne 
na indywidualne zamówienie)

wszystkie 

elementy
systemu 

Iberia

str. 

306
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Natalia

Czy myślałaś kiedyś o tym, żeby uciec od zgiełku miasta i zaszyć się 

we wnętrzu, które wydaje się być wyrwane z poprzedniej epoki? 

Jeśli tak, mamy dla Ciebie coś specjalnego. Przyjrzyj się, te meble 

mają formy, które ze względu na swój urok i funkcjonalność przestają 

być zakładnikami poprzedniej epoki i stają się ponadczasowe. 

Powiedz, czy nie są wyjątkowe?



wszystkie 

elementy
systemu 

Natalia

str. 

307

wiśnia 
primavera

modrzew 
sibiu jasny

Jabłko ceramiczne
kolor złoty
wym. 12x13,5cm

29,99

19,99
Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze. 
Sprawdź szeroką ofertę dodatków i dekoracji.

wym. 10x11,5cm
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Alevil
Style, które na pozór od razu się wykluczają, nam udało się doskonale 

połączyć. Kwintesencję klasyki, czyli naturalne drewno i fornir, ujęliśmy 

w proste, niemal minimalistyczne ramy mebli charakterystyczne dla 

stylu modern. Jak oceniasz efekt końcowy?



wszystkie 

elementy
systemu 

Alevil

str. 

309

czereśnia
medi

Lampa stołowa 

Glamour 
wym. 47x30cm 
1xE27/60W *       

159,-

Narożnik 

Paladin LUX 3DL.URC

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Kent
Powrót klasyki

Klasyczne wnętrza mają w sobie coś niezwykłego. To ich urok, subtelna 

elegancja i czar sprawiają, że stale chce się do nich powracać. W swoim 

domu też możesz stworzyć taką przestrzeń. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Kent

str. 

310

kasztan

Koc z mikrofi bry 
różne kolory,
wym. 130x160cm

35,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Bawaria
Prawdziwy dom powstaje przez długie lata, dlatego warto tchnąć 

w niego duszę. Ponadczasowy klimat pomogą wprowadzić meble 

z kolekcji Bawaria. Doskonałe do salonu, sypialni i jadalni, w której 

zmieści się cała rodzina.



kasztan /
orzech włoski

wszystkie 

elementy
systemu 

Bawaria

str. 

311

Lampa wisząca 

Meknes 
różne kolory 
wym. 44x120cm 
1xE27/60W *     

129,-

eleme
sy

B

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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129 128     pokój młodzieżowy

Dzieci szybko dorastają. Z każdym dniem odkrywają świat 
i kształtują własną niezależność. Chcielibyśmy dać im wszystko, 
co najlepsze, dlatego zacznijmy od stworzenia bezpiecznej 
przestrzeni, w której swobodnie będą rozwijać swoje pasje, 
słuchać bajek, bawić się i zasypiać po dniach pełnych wrażeń. 
Usiądź wygodnie i poznaj nasze sposoby na aranżację pokoju 
malucha i nastolatka.

 pokój
młodzieżowy



Possi



Wspólny pokój dla rodzeństwa to jeszcze więcej zabawy, towarzystwa 

i rozrywki. W takim wnętrzu każde dziecko powinno mieć jednak swoją 

przestrzeń. To najlepszy sposób na połączenie dwóch światów.
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Possi
Stwórz w pokoju dziecięcym trzy najważniejsze strefy: do nauki, 

zabawy i spokojnego snu. Wygodne biurko i łóżko są niezbędne, 

do zabawy wystarczy miękki dywan.



wszystkie 

elementy
systemu 

Possi

str. 

276

Koc z mikrofi bry
różne kolory,
wym. 130x160 cm

35,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Possi
Wbrew pozorom to nie jest zwykły pokój. To strefa wolna od 

rodziców. Pozwól dziecku wyrazić swój styl, wybrać ulubione 

kolory, dodatki i tekstylia. W końcu to tu będzie odkrywać świat.



Zaprojektujcie wspólnie 

idealne meble do pokoju 

dziecka, korzystając 

z naszego konfi guratora. 

To nie tylko świetna 

zabawa, ale lekcja 

podejmowania decyzji.

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Gazetownik z uchwytem 
różne kolory,
wym. 40x20x31 cm

99,99
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Indiana
Choć dzieci rosną w mgnieniu oka, nie muszą przecież równie szybko 

wyrastać z mebli. Wybierz uniwersalne meble Indiana z oryginalnymi 

metalowymi uchwytami i zaszalej z dodatkami.
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Indiana
Pastelowa kraina

Kolory z palety najmodniejszych pasteli doskonale łączą się z bielą. Takie 

połączenie to idealny sposób na kreację wnętrza dla małej dziewczynki. 



dąb
sutter

sosna
antyczna

sosna 
canyon

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Lampa wisząca

Marine
różne kolory 
wym. 30x140cm 
1xE27/60W *

149,-

wszystkie 

elementy
systemu 

Indiana

str. 

312
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Indiana
Dzieci bardzo szybko rosną. W kolekcji Indiana zadbaliśmy o to, żeby 

meble były tak funkcjonalne i estetyczne, żebyś za kilka lat nie musiała 

wymieniać ich na „bardziej” młodzieżowe.



Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Pudło dekoracyjne

Red Lizard
kolor czerwony,
wym. 33x32.5x18 cm

59,99 

Miękkie tekstylia 

to bohaterowie drugiego 

planu. Dywany, zasłony, 

tkaniny i miękkie poduszki 

wnoszą miękkość, komfort, 

emocje i jedyny w swoim 

rodzaju, niepowtarzalny styl.
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Ringo
Meble nie muszą być kolorowe, żeby stworzyć bajkowy pokój dla 

dziecka. Ringo jest na to najlepszym dowodem. Nowoczesne białe 

elementy urozmaicają kolorowe dodatki i pasiasta tapeta, która 

najbardziej rzuca się w oczy.
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Ringo
Wnętrze staje się piękne, gdy jest pełne charakteru. Kolekcja 

Ringo to doskonałe pole dla Twojej wyobraźni. Te piękne białe 

meble możesz zestawiać z całą paletą kolorów, form i kształtów aż 

do momentu, w którym pokochasz swój pomysł na wnętrze. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Ringo

str. 

313

naklejki 

Ringo  

Możesz udekorować swoje 
meble, wykorzystując 
wzorzyste naklejki 
o kwiatowym motywie.

biały alpejski /
biały połysk

biały alpejski
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Strzałka

Sprytne pomysły...

...pozwalają znaleźć i wykorzystać ukryte i dotąd nieużywane 

zakamarki. Liczy się kreatywne myślenie! Dla dwójki rodzeństwa 

doskonale sprawdzi się piętrowe łóżko. Wygodne, bezpieczne, 

ze stabilną drabinką pomoże stworzyć funkcjonalne miejsce snu, 

nawet gdy miejsca jest niewiele.
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Strzałka
Strzałka to doskonały sposób na aranżację pokoju dziecka. Do swojej 

dyspozycji masz pojemne regały, komody, szafę, łóżko, biurko 

i pomysłowe szafki wiszące. Wybierz elementy, których potrzebujesz 

i dopasuj meble do siebie. 



Uchwyty w formie strzałek 

mogą stać się najważniejszą 

ozdobą wnętrza. 

Limonkowy kolor ożywia 

i wnosi nutkę oryginalności, 

która podkreśli charakter 

małego lokatora.

Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze. Sprawdź szeroką ofertę dodatków i dekoracji.

54,99

dąb jasny 
belluno /
beż 
szampański

uni zielony 
groszek 
(uchwyty, 
półki)

wszystkie 

elementy
systemu 

Strzałka

str. 

314

Pudło kartonowe 2 szt. 

Gazeta
wym. 42x32x32 cm

Poduszka dekoracyjna 

Velvet
różne kolory, 
wym. 45x45 cm

18,99
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Caps
Pastelowe królestwo 

Oto przestrzeń zaprojektowana z myślą o małych księżniczkach. 

Różowe akcenty wzbogacają stonowane tonacje szarości, beżu 

i wzorzystej tapety. Prawdziwy raj dla dziewczynek.
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Caps
Mały męski świat 

Mali mężczyźni też potrzebują swojej prywatności. W swoim pokoju 

to oni ustalają zasady, dlatego pozwól im pokazać, kto tu rządzi. 

Wybierzcie wspólnie kolor listew spośród trzech opcji do wyboru. 



Ściana pomalowana 

czarną tablicową farbą 

idealnie sprawdzi 

się w pokoju dziecka. 

To doskonałe miejsce 

do kreatywnej twórczości 

malucha.  

Sofa 

Zara 2FBK

dąb jasny 
belluno / 
niebieski 
(listwa)

dąb jasny 
belluno / 
różowy 
(listwa)

dąb jasny 
belluno / 
szary 
(listwa)

wszystkie 

elementy
systemu 

Caps

str. 

315
Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Pudło kartonowe

One
wym. 34x25x26 cm

3,49
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Caps
Dla mistrza organizacji 

Nareszcie możesz zapewnić dziecku tyle miejsca do przechowywania, 

ile potrzebuje. To wszystko dzięki szafkom, komodom i regałom Caps.



Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Koszyk 

Urban
różne kolory

14,99
37x26,8x17,5 cm

11,99
28x20,4x13,2 cm

Ustaw meble w dowolnej 

konfi guracji i zaprowadź 

porządek wśród książek, 

zabawek, gier i innych 

skarbów dziecka.
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Malcolm
nowość
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Malcolm
Z literowym nadrukiem. 
Oryginalne meble dla przebojowego nastolatka. Malcolm przyciąga 

uwagę literowym nadrukiem na frontach oraz ciekawą formą uchwytów.

nowość



dąb canyon monument/
szary wolfram / dąb canyon 
monument z nadrukiem 3D /
szary wolfram

wszystkie 

elementy
systemu 

Malcolm

str. 

317

Poduszka dekoracyjna 

Papercut 
kolor beżowo-kremowy,
wym. 50x35 cm,
100% bawełna

39,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

Malcolm to pomysłowa 

kolekcja mebli 

młodzieżowych. Dzięki 

neutralnym barwom można 

swobodnie dobierać do niej 

dodatki i miękkie tekstylia 

w różnych kolorach. 

Sofa 
Sam LUX 3DL
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Graphic
Z myślą o potrzebach młodych użytkowników stworzyliśmy 

kolekcję Graphic. Meble, dzięki którym możesz stworzyć pokój 

dziecięcych marzeń. 

nowość
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Graphic
Wyróżnij się kolorem

Podkreśl charakter wnętrza oryginalną grą kolorów. Modny grafi t 

i soczyste żółte akcenty to zawsze doskonały duet. Jeśli chcesz, 

możesz uzupełnić meble o grafi czne naklejki. To Ty decydujesz.

żółty / folia z napisami szary wolfram / białyszary 
wolfram

korpus
listwy 
występują w 4 wersjch kolorystycznych (dwie odwracalne)

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Graphic

str. 

304

naklejki  Strips  

naklejki Hau  

Możesz udekorować swoje meble, 
wykorzystując wesołe, komiksowe 
naklejki.

szary 
wolfram

biały 
lustrzany
połysk

folia 
z napisami

żółty dąb 
naturalny
(drewno)

biały

C

szary wolfram
z paskiem
w kolorze
czerwonym

biały 
z paskiem
w kolorze 
szary wolfram

biały 
z paskiem
w kolorze
czerwonymB

biały wysoki
połysk

popiel

A
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Bigi



Urządzaj modułowo

Dobierz meble w zależności od potrzeb i przestrzeni, jaką dysponujesz. 

Szafy, szafki, komody i regały zestawiaj jak chcesz i dopasuj meble do 

siebie - nigdy na odwrót. 
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Bigi
Mnóstwo książek, zeszytów i bajek na dobranoc też trzeba gdzieś 

przechować. Ułożone zgrabnie w otwartych regałach będą zawsze 

pod ręką. Prosto i praktycznie.



dąb sonoma /
biały połysk

wszystkie 

elementy
systemu 

Bigi

str. 

298

Pudło One 
Mapa Londyn
wym. 34x25x26 cm

3,49

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 
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Hihot
Z kolorowym akcentem. 

Kolorowe sznurki w miejsce tradycyjnych uchwytów? Spójrz, jak 

oryginalnie prezentują się różowe i zielone sznureczki, dzięki którym 

wygodnie otworzysz szafę i komody. 



dąb jasny 
belluno /
różowy

dąb jasny 
belluno /
zielony

wszystkie 

elementy
systemu 

Hihot

str. 

316

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

Poduszka dekoracyjna 

Soft 
różne kolory,
wym. 45x45 cm,

35,99
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Rupi
W wersji mini

Mała przestrzeń wcale nie musi być przeszkodą, by wygodnie ją 

urządzić. Zestaw Rupi to wygodne łóżko, pojemna szafa i funkcjonalne 

biurko w jednym! Idealne rozwiązanie do małych przestrzeni.



Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Spot Milo
różne kolory, wym. 9x8,5x14cm 
1xGU10/50W w wyposażeniu 
żarówka o kl.en.E *

59,99

wszystkie 

elementy
systemu 

Rupi

str. 

317

dąb jasny 
belluno / 
szary 

(listwy: 
orange 
fi ligrane)
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Nepo

219,-
szafka wisząca

419,-
regał

399,-
komoda

269,-
biurko

199,-
szafka rtv

Wybierz meble dla siebie! 

W systemie Nepo znajdziesz ponad 30 funkcjonalnych elementów 

w 9 wersjach kolorystycznych. 



429,-
szafa

299,-
komoda

219,-
łóżko

199,-
ława

99,-
szafka nocna
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Nepo
Sposób na oswojenie wnętrza, w którym pełno jest wyrazistych 

wzorów i kolorów? Białe meble. Na ich tle nawet wzorzysta tapeta 

i kolorowe dodatki będą prezentować się bardzo stylowo.



  

Lampa stołowa Fusion
różne kolory, wym. 25x14cm 
1xE14/40W *

59,99

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

biały /
dąb sonoma

dąb
sonoma

biały / 
wenge

dąb sonoma / 
biały

biały wenge dąb sonoma / 
wenge

wenge /
dąb sonoma

wenge / 
biały

wszystkie 

elementy
systemu 

Nepo

str. 

303
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Nepo
Liczy się funkcjonalność

Jeśli wnętrze jest małe, wybieraj meble o więcej niż jednej funkcji. 

Spójrz na łóżko Nepo. Może służyć jako pojemny schowek, regał na 

książki, centrum relaksu i oczywiście miejsce snu.
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 Kaspian
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Dla dziecka pokój jest wielkim placem zabaw. Zorganizuj mu miejsce 

na wszystkie jego zabawki, książki i płyty. Pomogą Ci w tym meble 

Kaspian.Kaspian



wszystkie 

elementy
systemu 

Kaspian

str. 

280

dąb sonoma

w opcji

dąb 
sonoma / 
biały połysk

dąb 
monument

wenge / 
szary wysoki 
połysk

wenge / 
biały połysk

wengebiały
nowość

Plastikowe pudło 
z pokrywą

Krinkle 
różne kolory
wym. 39,4x29,7x22,2 cm

59,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 
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 miejsce
do pracy

Wszyscy mamy coś do zrobienia. Składa się na to wiele tych 
ważnych i mniej istotnych zadań, które musimy sumiennie 
wykonywać. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć miejsce, 
w którym będzie pracowało nam się choć odrobinę przyjemniej. 
Domowe biuro i niezobowiązująca atmosfera własnego 
mieszkania otworzy umysł na nowe pomysły. Wiemy, że będziesz 
tam długo przesiadywać, więc mamy dla Ciebie rozwiązania 
dopasowane do wszystkich Twoich potrzeb. 



Executive Przestronne narożne biurko, pojemne rega ły idealnie 

wykorzystujące wysokość wnętrza i mobilna komoda 

nowość



dąb san 
remo jasny / 
biały lustrzany
połysk

szary wolfram/
dąb san remo 
jasny / biały
lustrzany połysk

szary
wolfram / 
dąb san
remo jasny

dąb san 
remo jasny

wszystkie 

elementy
systemu 

Executive

str. 

318

na obrotowych kółkach. Oto doskonały sposób na organizację 

wnętrza  komfortowego biura. 
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BRW Office We własnym biurze potrzebujesz mebli do zadań specjalnych. 

Oto kolekcja, która pomieści wszystkie Twoje papiery i dokumenty, 



dąb 
sonoma

wszystkie 

elementy
systemu 

BRW Office

str. 

318

dając Ci miejsce na realizację nawet najbardziej kreatywnych 

pomysłów. Bo liczy się dobra organizacja.

Lampa stołowa 

Eufrat 
różne kolory
wym. 45x20cm
1xE27/60W * 149,-

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Kosz na śmieci 2-komorowy

Duo 
wym. 39x32x40,5 cm, 20L

89,99

Pudło kartonowe 

Basic 
wym. 46x32x33 cm

4,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 
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 sypialnia
i garderoba

To tu zaczyna się i kończy każdy dzień. Tutaj odbywają się 
rodzinne bitwy na poduszki i walka z czasem przed wyjściem do 
pracy. Odpocznij, tak jak lubisz dzięki meblom, które świetnie 
sprawdzają się dzień po dniu, przez cały rok. Urządź sypialnię, 
z której nie będzie chciało Ci się wychodzić i garderobę, w której 
zmieścisz całą kolekcję ubrań. Zadbaliśmy o to, by dostarczyć 
Ci mnóstwo inspiracji i jeszcze więcej pomysłów na to, by 
poranne zamieszanie było naprawdę przyjemne.



Possi
We własnym mieszkaniu sam sobie jesteś szefem. Skoro to Ty ustalasz 

zasady, to kto powiedział, że sypialnia nie jest idealnym miejscem 

na biuro?



Poduszka 
dekoracyjna 

Soft
różne kolory, 
wym. 45x45 cm

Lampa stołowa 

Fusion
wys. 35 cm 
1xE27/60W *

89,99

35,99 

Zaprojektuj meble na swój 

własny sposób. Skorzystaj 

z konfi guratora mebli 

Possi i ciesz się pięknym 

wnętrzem!

wszystkie 

elementy
systemu 

Possi

str. 

276

Możesz dowolnie udekorować swoje wnętrze, korzystając z szerokiej oferty 
dodatków i oświetlenia.
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Bari Od wylegiwania się na kanapie, po krótką drzemkę w fotelu 

bujanym. Każdy ma swój własny sposób i miejsce na relaks. My 

wszystkie 

elementy
systemu 

Bari

str. 

278

W tej kolekcji połączyliśmy 

ze sobą naturalne drewno 

dębowe i lśniące, 

wykończone na wysoki 

połysk powierzchnie. 

To duet tradycji i stylu 

modern, który doskonale 

do siebie pasuje.

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Lampa stołowa 

Metropolitan 
wys. 35cm, 1xE27/60W *

129,-

nowość



biały /
dąb naturalny /
biały wysoki 
połysk

stworzyliśmy je w sypialni Bari. Wnętrze skąpane w bieli, czerni 

i odcieniach drewna kusi, by spędzić w nim cały dzień. 
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Kaspian
nowość
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Kaspian
Dobrze przespana noc to dobry dzień. Wiemy o tym, dlatego mamy dla 

Ciebie kolekcję Kaspian, dzięki której urządzisz piękną i funkcjonalną 

sypialnię dla dwojga. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Kaspian

str. 

280

Koc akrylowy 

Soft 
różne kolory,
wym. 150x200 cm

119,-

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

dąb sonoma dąb 
sonoma / 
biały połysk

dąb 
monument

wenge / 
szary wysoki 
połysk

wenge / 
biały połysk

wengebiały
nowość

w opcji
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Azteca
Spójrz na swoją sypialnię nieco inaczej. To nie tylko miejsce, 

w którym śpisz, ale też czytasz, pracujesz i relaksujesz się. 

Sypialnia Azteca doskonale sprawdzi się o każdej porze dnia - nie 

tylko w nocy. 

wszystkie 

elementy
systemu 

Azteca

str. 

281

Poduszka dekoracyjna 

Roses 
różne kolory,
wym. 45x45 cm

34,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.



biały / 
biały wysoki 
połysk

dąb 
san remo

biały  /
dąb
san remo

dąb wenge 
magia
(listwa 
ozdobna)

dąb 
san remo /
biały wysoki 
połysk

Meble wykończone 

na wysoki połysk są 

nie tylko piękne, ale też 

niezwykle komfortowe. 

Szafki i szuflady 

wyposażone są w akcesoria 

z systemem cichego 

samodomykania frontów, 

dzięki czemu zamykają się 

niemal bezszelestnie. 
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Senegal
Twoje łóżko każdej nocy przenosi Cię do zupełnie innego świata. 

Ta piękna podróż powinna odbyć się w wielkim stylu. W kolekcji 

Senegal znajdziesz maksymalnie komfortowe łoże dla dwojga 

z wysokim wezgłowiem, o które wygodnie się oprzesz.



wszystkie 

elementy
systemu 

Senegal

str. 

288

alhambra

w opcjiw opcji

dąb 
sonoma

alhambra / 
beż 
szampański 
wysoki połysk

Narzuta dekoracyjna 

Roses 
kremowa,
wym. 160x200 cm

109,-

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Byron
Czarne szkło 

Oto kolekcja, w której prym wiodą detale. Czarne uchwyty w kształcie 

elipsy zostały wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego, które 

podkreśla nowoczesny charakter tych pięknych mebli. 

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

Byron

str. 

286

dąb san 
remo jasny /
biały wysoki 
połysk

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

Narzuta pikowana 

Cuba
kolor ecru,
wym. 220x260 cm

129,- 
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Venom

wszystkie 

elementy
systemu 

Venom

str. 

289

Lśniące tafl e czerni i widoczne osłojenie drewna razem tworzą 

zaciszne i zmysłowe wnętrze sypialni dla niej i dla niego. Miękkie 

wezgłowie łóżka pozwala na pełen komfort relaksu za dnia 

i w nocy.

orzech merano /
czarny połysk



Venom Mix

wszystkie 

elementy
systemu 

Venom Mix

str. 

290

Poznaj drugie oblicze kolekcji Venom. Jasne i bardzo subtelne meble 

przyciągają spojrzenia połyskującymi frontami i prostotą stylu. 

System cichego domykania drzwiczek szafek i szufl ad pozwala 

delektować się każdą chwilą spędzoną w domowym zaciszu.

Poduszka dekoracyjna 

Pepitka 
brąz,
wym. 40x60 cm

49,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

dąb sonoma / 
biały wysoki 
połysk 

dąb sonoma /
czarny brąz 
wysoki połysk

dąb sonoma
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Raflo
Rafl o zachwyca rysunkiem drewna i delikatnie ryfl owanymi listwami, 

które swoją asymetryczną fakturą przyciągają wzrok i akcentują 

wyjątkowy styl tej niecodziennej kolekcji.

Prawdziwe 

piękno tkwi 

w szczegółach...



dąb wenge 
brąz

orzech salev

wszystkie 

elementy
systemu 

Raflo

str. 

284

Lampa stołowa Paris
wym. 34x20cm, 1xE27/60W *

79,99

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.
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Mezo
Kluczem do komfortowego wnętrza są odpowiednio dobrane 

meble i stylistyczna równowaga. Z kolekcją Mezo aranżacja takiej 

przestrzeni staje się naprawdę prosta. Biel mebli, prostota form 

nowość



biały biały / 
biały połysk

wszystkie 

elementy
systemu 

Mezo

str. 

285

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Pudło na buty 
z tworzywa sztucznego 
wym. 52x30x11 cm

18,99

i funkcjonalne rozwiązania - to wszystko sprawi, że z łatwością 

odmienisz swoją sypialnię w miejsce, z którego wcale nie będziesz 

chciała wychodzić.
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Porto
Poznaj kolekcję inspirowaną stylistyką skandynawską. Proste 

bielone meble wnoszą świeżość i mnóstwo światła, sprawiając, 

że wnętrze staje się przytulne i bardzo klimatyczne. Do swojej 

wszystkie 

elementy
systemu 

Porto

str. 

295

Komplet 3 wieszaków 
satynowych
kolor srebrny,

14,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 



dyspozycji masz wszystko, co potrzebne do urządzenia sypialni 

- szafy, szafki, komody, a nawet przestronne łóżko z szufladą na 

pościel. Śpij spokojnie.

modrzew sibiu
jasny / 
sosna larico

dąb naturalny
burlington

Kolorowe tekstylia 

pomogą Ci przełamać 

sterylny charakter bieli. 

Wystarczy kilka drobiazgów 

lub barwna narzuta, 

by wnętrze całkowicie 

zmieniło swój charakter.
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Koen II
Wyobraź sobie swój dom. Leniwe niedzielne poranki pachnące 

kawą i popołudnia z ulubioną książką w ręku. A teraz wyobraź 

sobie, jak miło będzie delektować się tym wszystkim w tej pięknej 

nowość



dąb canyon
monument/
szary
wolfram

dąb canyon
monument /
szary piaskowy
połysk

dąb canyon
monument

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

Gazetownik z uchwytem

Salamander
wym. 40x20x31 cm

99,99

wszystkie 

elementy
systemu 

Koen II

str. 

299

sypialni... Koen II to subtelny nowoczesny styl, który pokochasz, 

jeśli cenisz sobie piękne i funkcjonalne wnętrza.

w opcji

dąb canyon monument /
dąb canyon monument /
szary wolfram

 212     sypialnia i garderoba 213



August

wszystkie 

elementy
systemu 

August

str. 

292

wenge

Mniej znaczy więcej... Mamy dla Ciebie przepis na wnętrze pełne 

subtelnych podziałów oraz prostych form. Wnętrze, w którym 

wszystkie przedmioty mówią szeptem i pulsują w rytm Twojego 

stylu życia. Poznaj kolekcję August.



Agustyn

wszystkie 

elementy
systemu 

Agustyn

str. 

293
Kosz pleciony z pokrywką

Light Cream 
różne wielkości i kolory,
wym. 27x18x14 cm

24,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 

dąb sonoma

Agustyn zachwyca nie tylko formą, ale też pięknem drewnianej 

faktury i ciepłym naturalnym odcieniem. Wiele elementów, 

które można dowolnie ze sobą łączyć i zestawiać, odmieni każdą 

sypialnię w pełen ciepła domowy zakątek.
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Anticca
Sypialnia to nie tylko przestrzeń, w której zasłużenie odpoczywasz. 

Bardzo często dzielisz w niej miejsce z pokaźną garderobą. Wiemy 

o tym, dlatego projektując sypialnię Anticca, pomyśleliśmy 

o rosnącej kolekcji ubrań, którą przecież musisz gdzieś umieścić. 

Grafi towe wnętrze sypialni 

z łatwością rozweselisz, 

stosując wyraziste akcenty

i dodatki. W tym przypadku 

postawiliśmy na kolor żółty. 

Miękkie poduchy, jedna ze 

ścian i świeże tulipany 

od razu zmieniają charakter 

tego wnętrza. 



Przestronne łóżko, szafki nocne i komody możesz bezpiecznie 

zestawić z pojemną trzydrzwiową szafą. Nad pięknym wyglądem 

całości czuwa wyjątkowe wybarwienie mebli – wyraziste słoje 

koloru dąb monument. 

dąb 
monument

wszystkie 

elementy
systemu 

Anticca

str. 

299

Lustro w ramie dekoracyjnej, okrągłe 
kolor: srebrny, śr. 69,5 cm

229,-

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.
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Doors
Wspaniale jest obudzić się wypoczętym i gotowym na nadchodzący 

dzień. Kluczem do dobrego snu jest komfortowe łóżko. Spójrz na 

łóżko Doors w kolorach gorzkiej czekolady. Nie masz ochoty zwinąć 

się na nim w kłębek i ukryć przed światem?



dąb sonoma wenge

wszystkie 

elementy
systemu 

Doors

str. 

319
Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.

18,99
wym. 10x15 cm

Ramka 

na zdjęcie
drewniana, 
różne kolory i wielkości
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Roksana II
Gdy nadchodzi poranek i zbliża się wieczór, przyjemna gra światła 

i cienia zaczyna tańczyć na ścianie. To dzięki białym meblom, które 

wykończone są na wysoki połysk, wnętrze rozkwita światłem 



i świeżością, koi do snu i pomaga budzić się do życia. Poznaj kolekcję 

Roksana. Niesamowicie stylowe i eleganckie meble z nutką stylu 

glamour - dla wszystkich, którzy kochają piękne wnętrza.

biały lakier 
wysoki połysk / 
biały 
wysoki połysk

Dobierz dodatkowe elementy wyposażenia 

wnętrza szafy.

wszystkie 

elementy
systemu 

Roksana II

str. 

319

szufl ada
SZUF/60
w opcji

półki 2szt.
SZF3D/22/18
w opcji

półka
POL/OB/60
w opcji

wieszak na spodnie
WIE/60
w opcji

półka
POL/60-BK
w opcji
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Elpasso
Przytulnie i funkcjonalnie na każdym kroku. Taka może być Twoja 

sypialnia z nową kolekcją Elpasso. Nie musisz wyjeżdżać na 

egzotyczną wyspę, aby komfortowo się odprężyć. Wystarczy, że 

wszystkie 

elementy
systemu 

Elpasso

str. 

294

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Lampa wisząca Sierra 
wym. 40x90cm, 1xE27/60W *

179,-



dąb san 
remo jasny

szary 
wolfram /
dąb san 
remo jasny

dąb san 
remo jasny /
szary 
wolfram

dąb san 
remo jasny / 
biały

dąb san 
remo jasny / 
orzech 
columbia

szary 
wolfram

dąb 
wenge 
brąz
(listwa)

szary 
wolfram / 
biały

szary 
wolfram /
orzech 
columbia

odpowiednio urządzisz swój dom, a wymarzone zacisze zawsze 

będziesz mieć na miejscu. 

 222     sypialnia i garderoba 223



Luca
Sypialnia może być najbardziej przytulnym miejscem w domu, jeśli 

odpowiednio ją urządzisz. Prowansalski styl i delikatna biel nadadzą 

pomieszczeniu wrażenie beztroskiej sielanki i przywiodą na myśl klimat 



modrzew 
sibiu jasny / 
sosna larico

wszystkie 

elementy
systemu 

Luca

str. 

320

śródziemnomorskich wakacji. Spójrz na kolekcję Luca i tak jak my 

pokochaj ten niepowtarzalny styl.

Poduszka dekoracyjna

Koza
wym. 45x45 cm

59,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Mercur

wszystkie 

elementy
systemu 

Mercur

str. 

321

Komplet pościeli

Rubia 
wym. 160x200 cm 
           + 2x 70x80 cm

169,-

Sprawdź szeroką ofertę 
miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

Zestawy dla dwojga 

Przedstawiamy funkcjonalne rozwiązania do sypialni w wersji 

mini. Zestawy Mercur i Belinda to gotowe komplety mebli, 

dąb san remo 
jasny / biały



Belinda

wszystkie 

elementy
systemu 

Belinda

str. 

320

Koc 

Pepitka 
różne kolory 
wym. 150x200 cm

119,-

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.

dąb sonoma /
biały

dzięki którym z łatwością urządzisz swoje wnętrze w modnym 

stylu. Sprawdź, jak łatwo możesz stać się posiadaczem doskonale 

zorganizowanej sypialni.
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Martina Nie wiesz, jak urządzić małą sypialnię? Mamy dla Ciebie gotowe 

rozwiązanie. Zestaw mebli Martina to pojemna szafa, wygodne 

wszystkie 

elementy
systemu 

Martina

str. 

321

Im większy porządek, tym więcej miejsca 

dla Ciebie.

Komplet 3 wieszaków 
drewnianych
różne kolory,

11,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 



dąb san remo /
biały

łóżko i praktyczne szafki nocne, dzięki czemu nawet na niewielkiej 

przestrzeni stworzysz komfortowe miejsce snu dla dwojga.
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Alevil
Klasyka elegancji 

System Alevil to coś w sam raz dla zwolenników klasyki. Piękne formy, 

kunsztownie wykonane detale i eleganckie uchwyty w kolorze starego 

złota każdego dnia zabiorą Cię w podróż do minionych epok. 



wszystkie 

elementy
systemu 

Alevil

str. 

309

czereśnia
medi

Narzuta pikowana 

Roseta 
różne kolory 
wym. 220x260 cm

99,99

Sprawdź szeroką ofertę miękkich tekstyliów 
w różnych stylach i kolorach.
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Kent
Styl klasyczny ma nienaganne maniery. Przekonaj się o tym, wybierając 

kolekcję Kent. Eleganckie wzornictwo, piękne kolory oraz subtelne 

detale sprawią, że Twoje wnętrze będzie piękne przez lata.



wszystkie 

elementy
systemu 

Kent

str. 

310

Lampa stołowa Purple
wym. 45x30cm, 1xE27/60W *

109,-

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Lustra to doskonały 

element aranżacji każdego 

wnętrza – również sypialni. 

Ich szklane tafle doskonale 

odbijają światło, optycznie 

powiększają pomieszczenie 

i nadają mu głębi. Zastanów 

się nad nimi szczególnie 

wtedy, kiedy sypialnia jest 

niewielka. 

kasztan
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Loren

Lampa stołowa Neo 
różne kolory, wym.23x14cm 
1xE14/40W *

39,99

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Kolekcja Loren łączy w sobie klasyczne wzornictwo z nowoczesnym 

designem. Niepowtarzalny charakter podkreślają delikatne łuki na 

wszystkie 

elementy
systemu 

Loren

str. 

301



wenge / 
akacja mali 
brąz

krawędziach mebli oraz designerskie uchwyty, które dyskretnie 

podkreślają wytworny styl tego systemu.

Meble w odcieniach brązów 

można swobodnie łączyć 

z całą paletą kolorów. 

Doskonale sprawdzą się 

naturalne barwy ziemi oraz 

delikatne pastele.
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Gent
Sypialnia Gent to elegancja, funkcjonalność i niepowtarzalny 

styl. Dzięki prostym formom mebli możesz stworzyć przestrzeń 

pełną stylu i niepowtarzalnego klimatu. Meble możesz ustawiać 

wszystkie 

elementy
systemu 

Gent

str. 

282

ramka na zdjęcie Antiq 
kolor: złoty, wym. 18x24cm

26,99

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.

nowość



dąb stirling

w dowolnej konfiguracji i dopasować ich układ do wnętrza 

i własnych potrzeb. Do swojej dyspozycji masz pełną gamę 

elementów - to Ty decydujesz, jak będzie Ci najwygodniej.
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 przedpokój

Jak mały i ciasny przedpokój odmienić w prawdziwą wizytówkę 
domu? Kluczem do sukcesu jest dobra organizacja. Myśl 
kreatywnie i skorzystaj ze sposobów, które pomogą Ci 
wygospodarować jeszcze więcej miejsca do przechowywania 
na ograniczonej powierzchni. Mamy dla Ciebie wiele 
funkcjonalnych rozwiązań, by zawsze udawało Ci się wychodzić 
z domu na czas, z czapką na głowie i torebką w ręku. Pamiętaj - 
im większy porządek, tym więcej miejsca dla Ciebie.



dąb 
sonoma

biały biały /
dąb sonoma

biały / 
wenge

dąb sonoma / 
biały

wenge dąb sonoma / 
wenge

wenge /
dąb sonoma

wenge / 
biały

Nepo gł./szer./wys.(cm)

1  szafka na buty NEPO-SFB2K 17,5/70/84 

2  szafka na buty NEPO-SFB2K2 27,5/70/84 

3  szafka na buty NEPO-SFK1K 34/70/50,5 

4  szafka na buty NEPO-SFB3K 17,5/70/120,5 

5  wieszak NEPO-WIE/70 1,5/70/25 

6  wieszak NEPO-WIE/15 1,5/15/135 

7  przedpokój NEPO-PPK 30,5/90/185,5 

8  szafa NEPO-SZF3D2S 54,5/118,5/197

159,-1

199,-2

129,-3 9,-

219,-4

59,-5

59,-6

269,-7

szafa 

Nepo 3D2S

649,-

7 8

półki w opcji 
opcja 1: 149,-
opcja 2: 59,-



3

4

1

2

   dąb 
sonoma

   dąb 
sonoma / 
biały połysk

   dąb 
monument

   wenge / 
szary wysoki 
połysk

   wenge / 
biały połysk

wenge   biały
nowość

1

2

3 5

4

Kaspian gł./szer./wys.(cm)

1  lustro  KASPIAN-LUS/50 2/49/116     

2  komoda KASPIAN-KOM1D1SP 40,5/49/77     

3  wieszak KASPIAN-WIE/60 24/66/152     

4  szafka na buty KASPIAN-SBUT/60 40,5/66/44,5    

5  szafa KASPIAN-SZF1D2SP 40,5/56/200,5   
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dąb 
sutter

sosna
antyczna

sosna
canyon

Kaspian II gł./szer./wys.(cm)

1  wieszak KASPIAN II-WIE/60 24/66/152

2  szafka na buty KASPIAN II-SBUT/60 40,5/66/44,5

3  lustro KASPIAN II-LUS/50 2/49/116

4  komoda KASPIAN II-KOM1D1SP 40,5/49/77

dąb 
durance

kasztan

wiśnia 
primavera

1

2

4

3 1

2

4

3

Indiana gł./szer./wys.(cm)

1  wieszak INDIANA-JWIE60 3,5/59/140

2  szafka INDIANA-JKOM 1K 40/60/47,5

3  lustro INDIANA-JLUS 50 2,50/50/100

4  komoda INDIANA-JKOM 4S/50 40/50/87

Bolden gł./szer./wys.(cm)

1  wieszak BOLDEN-WIE/60 3/60/154

2  komoda BOLDEN-KOM1S/60 38,5/60/34,5

3  lustro BOLDEN-LUS/50 3/48,5/108

4  komoda BOLDEN-KOM1D1S 38,5/48,5/77,5

Kent gł./szer./wys.(cm)

1  przedpokój KENT-EPPK 110 43/119,5/204,5

2  wieszak KENT-EWIE 100 3/30/108,5

1

2

4

3

1

2

3

4

5

3  szafka na buty KENT-EBUT 60 19,5/72/121

4  wieszak KENT-EWIE 190 3/50/191,5

5  szafka na buty KENT-EBUT 88 32/88,5/59,5

Znajdź idealną lampę dla siebie. 
Sprawdź szeroką ofertę oświetlenia.

Lampa podłogowa Denver 
wym. 153x50cm, 1xE27/60W *

389,-



Antwerpen gł./szer./wys.(cm)

1  regał zamknięty ANTWERPEN-REG2L2S/20/9 40/88/201

2  regał zamknięty ANTWERPEN-REG1D/20/7 40/66/201

3  wieszak ANTWERPEN-PAN/16/10 25/100/158

4  komoda (z poduszką) ANTWERPEN-KOM1S/5/10 40/101/48

5   lustro ANTWERPEN-LUS/7/10 2/100/65

6  komoda ANTWERPEN-KOM2D1S/10/10 40/101/101

7  lustro ANTWERPEN-LUS/9/7 2/65/90

8  komoda ANTWERPEN-KOM1D1S/10/7 40/66/101

1 2 3 5 7

86

4

modrzew 
sibiu jasny
blat: 
sosna larico
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olcha 
miodowa

1

2

3

4

5

6

Pop gł./szer./wys.(cm)

1  szafka na buty POP-KPB/12/7 17,5/76/127

2  szafka na buty POP-KPB/8/7 17,5/76/88,5

3  wieszak POP-KWL/15/10 20/100/154

4  szafka POP-KD/4/6 36,5/60/43

5  komoda POP-KD1S/8/4 36,5/40/80,5

6  szafka na buty POP-KPB/19/6 36,5/60/198,5

orzech 
salev

   orzech salev /
biały wysoki połysk

Raflo gł./szer./wys.(cm)

1  regał zamknięty RAFLO-REG2D/20/6 35/60/195,5

2  lustro RAFLO-LUS/7/6 15/64/70

3  szafka na buty RAFLO-KOM2K1S/11/6 25,5/64/97,5  

4  wieszak RAFLO-PAN/20/4 29/38/193,5 

5  przedpokój RAFLO gł.35/wys.195,5 

fl

1

2

3

5

4

biały dąb san remo 
jasny 

szary 
wolfran

1

2

3

4

Possi gł./szer./wys.(cm)

1  wieszak POSSI-PAN/15/7 25/70/150

2  szafka na buty POSSI-SFB1K/4/7 42/70/44

3  lustro POSSI-LUS/11/5 2/55/109

4  komoda POSSI-KOM1D1S/8/5 42/55/84,5

dąb jasny 
belluno

dąb 
sonoma

wenge

1

M120 gł./szer./wys.(cm)

1  przedpokój M120 PPK 30,5/90/181

Lustro stojące 
różne kolory, wym. 36x156cm

Możesz dowolnie udekorować 
swoje wnętrze. Sprawdź szeroką 
ofertę dodatków i dekoracji.

189,-



buk tatra

Dobierz do przedpokoju 

szafę Wektra 

szeroką ofertę 
znajdziesz na str. 256

September gł./szer./wys.(cm)

1  przedpokój SEPTEMBER 25/107,5/196,5

499,-1

dąb sonoma / 
biały połysk

wenge / 
biały połysk
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1

2

3 5 7

6

4

Porto gł./szer./wys.(cm)

1  szafka na buty PORTO-SFB2B 18,5/75/87

2  szafka na buty PORTO-SFB3B 18,5/75/126 

3  wieszak PORTO-WIE/66 21,5/66/152

4  komoda PORTO-KOM1S/70 40/68,5/46

5  lustro PORTO-LUS/50 2/51/116

6  komoda PORTO-KOM1D1S 40/53,5/78,5

7  przedpokój PORTO-PPK/95 39,5/95,5/189

Pudło 2 szt.

Pepitka
wym. 46x32x33cm

16,99

Sprawdź szeroką ofertę akcesoriów do przechowywania. 



2

4

6

3 5

modrzew sibiu
jasny / 
sosna larico

dąb naturalny
burlington
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5

4

2

1

3

1

2

3

5

4

Go gł./szer./wys.(cm)

1  lustro GO-LUS/9/7 3,8/74/88,1 

2  komoda GO-KOM2D1S/10/7 40/74/100 

3  wieszak panel GO-PAN/20/9 24,6/90/195,3 

4  szafka na buty GO-REG1D/4/9 36/90/40, 

4  na szafce wygodne tapicerowane siedzisko, 

5  regał zamknięty GO-REG1L1D/20/7 40/74/200 

dąb sonoma



Point 2

Point 1

2

3

5

4

1

6 8

7

9

Point 1 gł./szer./wys.(cm)

1  regał zamknięty POINT-REG1M1D/20/6 36/60/198

2  lustro POINT-LUS/8/10 23,5/100/76

3  komoda POINT-KOM2D1S/10/10 36/100/99

4  wieszak panel POINT-PAN/18/4 28,5/35/180

5  szafka na buty/regał POINT-REG/4/10 34/100/40

Point 2 gł./szer./wys.(cm)

6  lustro POINT-LUS/8/10 23,5/100/76

7  komoda POINT-KOM2D1S/10/10 36/100/99

8  wieszak panel POINT-PAN/4/10 30/100/38

9  szafka na buty/regał POINT-REG/4/10 34/100/40

dąb sonoma
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Flame 1 gł./szer./wys.(cm)

1  lustro FLAME-LUS/9/8 6/75/90

2  szafka na buty FLAME-KOM2D1S/10/8 38/75/100

3  wieszak panel FLAME-PAN/4/10 30/95/35

4  wieszak panel FLAME-PAN/2/10 2/95/18

5  szafka na buty FLAME-KOM2S/4/10 38/95/46

6  regał zamknięty FLAME-REG2D2S/20/8II 42/75/200

Flame 2 gł./szer./wys.(cm)

1  lustro FLAME-LUS/9/8 6/75/90

2  szafka na buty FLAME-KOM2D1S/10/8 38/75/100

3  wieszak panel FLAME-PAN/4/10 30/95/35

4  wieszak panel FLAME-PAN/2/10 2/95/18

5  szafka na buty FLAME-KOM2S/4/10 38/95/46

I wersja kolorystyczna II wersja kolorystyczna

1

2

3

4

5

6

1

3

4

5

2

dąb san 
remo /
biały wysoki 
połysk

listwa:
dąb 
san remo

dąb 
san remo

listwa: 
antracyt

I wersja kolorystyczna II wersja kolorystyczna

dąb san 
remo /
biały wysoki 
połysk

listwa:
dąb 
san remo

dąb 
san remo

listwa: 
antracyt



2

1

3

4

5

Homeline 2 gł./szer./wys.(cm)

1  lustro HOMELINE-LUS/8/10 2/100/76

2  komoda HOMELINE-KOM2D2S/10/10 33/100/101

3  wieszak panel HOMELINE-PAN/4/11 30/110/38

4  wieszak panel HOMELINE-PAN/2/11I 4/110/19

5  szafka na buty HOMELINE-KOM1D2S/4/11 33/110/45

1

2

4

5

3

6

Homeline 1 gł./szer./wys.(cm)

1  lustro HOMELINE-LUS/8/6 2/56/76

2  szafka na buty HOMELINE-KOM2D1S/10/6 33/56/101

3  wieszak panel HOMELINE-PAN/4/8 30/84/38

4  wieszak panel HOMELINE-PAN/2/8 II 4/84/19

5  szafka na buty HOMELINE-REG/4/8 33/84/45

6  szafa HOMELINE-REG2M1D/20/8 33/84/203

dąb sonoma 
ciemny /
czarny brąz 
wysoki 
połysk

czarny brąz 
wysoki 
połysk
(wybrane 
elementy)

dąb sonoma 
ciemny
(wybrane 
elementy)

dąb sonoma 
ciemny
(wybrane 
elementy)

biały mat / 
biały wysoki 
połysk / 
dąb sonoma 
ciemny
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December gł./szer./wys.(cm)

1  szafa DECEMBER-SZF2D68 36,5/68,5/197,5

2  lustro DECEMBER-LUS/95 2,5/95,5/77

3  szafka na buty DECEMBER-SBUT2K1S 36,5/95/103,5

4  wieszak DECEMBER-WIE/50/185 35/50,5/196

jesion coimbra ciemny / 
akacja

1

1

2

2

4

4

3

3

Bigi gł./szer./wys.(cm)

1  wieszak BIGI-WIE/50/185 35/50/198

2  lustro BIGI-LUS/95 2/95/77

3  szafka na buty BIGI-SBUT2K1S 36/95/104, 

2  szafka posiada dwie klapy i jedną szufladę

4  szafa BIGI-SZF2D/68 36/68/198

dąb sonoma / 
biały połysk

2

2

3

3

4

4

1

1



Flames 2 gł./szer./wys.(cm)

1  szafa FLAMES-REG 1L1D/20/7 37/72/201

2  wieszak panel FLAMES-PAN/3/9 29/92/30

3  szafka na buty FLAMES-REG1D/5/9 37/92/50

4  szafka FLAMES-REG1D/11/5 37/52/110

biały mat / 
biały wysoki 
połysk

Flames 2

1

2

3

4

Flames 1

5

9

8

76

Flames 1 gł./szer./wys.(cm)

5  szafa FLAMES-REG 1L1D/20/7 37/72/201

6  lustro FLAMES-LUS/7/9 2/92/66

7  wieszak panel FLAMES-PAN/15/5 29/39/151

8  szafka na buty FLAMES-REG1D/5/9 37/92/50

9  szafka FLAMES-REG2D/11/9 37/92/110
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Nasze szafy pomogą przekształcić niewykorzystaną dotychczas 
przestrzeń w wygodne miejsce do przechowywania. To 
więcej miejsca na Twoje rzeczy i mniej czasu, który spędzisz 
na poszukiwaniu ulubionej sukienki. Wybierz model, który 
pomieści rzeczy całej rodziny, w cenie, która pozwoli na 
dodatkowe zakupy dla wszystkich. Przewróć kartkę i sprawdź 
nasze propozycje funkcjonalnych szaf. 

szafy
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Dobrze zaprojektowana szafa to klucz do idealnie uporządkowanego 

wnętrza. Z systemem szaf Wektra z łatwością zorganizujesz Wektra
system szaf

Powiedz nam, co masz,

a powiemy Ci, jak to ułożyć!
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wymarzoną garderobę. Teraz ulubiona para spodni, żakiet, eleganckie 

szpilki i kolekcja apaszek zawsze będą miały swoje miejsce.



Wektra
4 rodzaje korpusów

biały płótno

(kolor
wnętrza)

dąb 
sonoma

dąb 
wenge

wyposażenie wewnętrzne

Szufl ada SZU/100

Możliwe zastosowanie wyłącznie 
w szafi e SZF2DA

Półka POL/100

Możliwe zastosowanie wyłącznie 
w szafi e SZF2DA

Półka POL/50

Możliwe zastosowanie wyłącznie 
w szafi e SZF1D

50 100 100

Korpus szafy SZF1D 
gł./szer./wys.
58/50/218,5 cm

Korpus szafy SZF2DB
gł./szer./wys.
58/100/218,5 cm  

Korpus szafy SZF2DA
gł./szer./wys.
58/100/218,5 cm  

Korpus szafy SZFN1D
gł./szer./wys.
93/93/218,5 cm  

system szaf

Przeanalizuj swoje potrzeby i zdecyduj, który model szafy będzie dla 

Ciebie najlepszy. Pamiętaj, że poszczególne moduły możesz łatwo 

ze sobą połączyć!
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7 rodzajów wstawek

lava 
supermat

biały
połysk

płótnodąb 
monument

Wstawki 
gładkie:

Strona wewnętrzna
wstawek gładkich

Strona wewnętrzna
wstawek ryfl owanych

Wstawki 
ryfl owane:

dąb 
sonoma

biały
canadian

dąb 
wenge

alhambra

4 rodzaje frontów

• frontu z lustrem nie można 
zastosować w szafi e narożnej

• w szafi e 2-drzwiowej istnieje 
możliwość zastosowania tylko 
jednego frontu z lustrem

biały 
(dotyczy wstawek 
w białym połysku)

biały 

• fro
zast

• w s
moż
jedn

front
gładki

front 
ze wstawką
gładką

front 
ze wstawką
ryfl owaną

front
z lustrem

biały
połysk

lustrobiały lava 
supermat

dąb 
sonoma

dąb 
monument

dąb 
wenge

alhambra

Strona wewnętrzna frontów

płótno biały 

(dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku)



szerokość 50 cm

szerokość 100 cm

Swobodnie skomponuj wygląd swojej szafy 

i dopasuj ją do wystroju wnętrza. 

Sprawdź przykładowe konfiguracje:
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Zaprojektuj swoją 

wersję szafy Wektra, 

korzystając 

z konfiguratora.



Colin
system szaf

Zaprojektuj własną 

szafę Colin  
W tej szafi e zmieścisz wszystkie rzeczy, 
których używasz na co dzień 
i te wyjmowane tylko raz do roku. 
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Colin
system szaf

Korpus szafy 153
gł./szer./wys.
64/153/218,5 cm

Korpus szafy 183
gł./szer./wys.
64/183/218,5 cm

Korpus szafy 220
gł./szer./wys.
64/220/218,5 cm

183 220153

biały płótno

(kolor
wnętrza)

dąb 
sonoma

dąb 
wenge

Komplet 3 szt. półek
w opcji

Komplet 3 szt. szufl ad
w opcji

wyposażenie wewnętrzne

3 rodzaje korpusów

Korpusy szaf dostępne są w trzech różnych wariantach szerokości do 

wyboru. Pomyśl, ile miejsca masz na swoją szafę i ile rzeczy chcesz

w niej umieścić, a potem wybierz najlepszy model dla siebie.

Żeby organizacja garderoby była jeszcze bardziej komfortowa, wybierz 

wyposażenie wewnętrzne swojej szafy. Dobierz je tak, by łatwo można 

było zorganizować wszystkie ubrania i dodatki. 
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Okleina lakier wysoki połysk:

lakier 
czarny
brąz połysk

lakier 
czerwony
połysk

lakier 
grafi t
połysk

lakier
biały 
połysk

lakier 
czarny 
połysk

szary

lustro

czarny 
supermat

śliwa 
wallis

biały zebrawooddąb 
wenge

dąb 
sonoma

orzech 
merano

dąb 
wilson

grusza
amerykańska

dąb 
sonoma
trufl a

Nadaj szafie bardziej 

indywidualny wygląd. 

Możesz wybrać kolor 

każdego panelu z osobna. 

Zaprojektuj własną 

szafę! Skorzystaj 

z konfiguratora 

szaf Colin. 

17 kolorów paneli Wybierz kolorystykę swojej szafy, 

dowolnie łącząc ze sobą kolory. 



Szafy pełne możliwości

Przestrzeń do przechowywania ubrań jest niezbędna w każdym 

domu. Pojemna, ergonomiczna i do tego piękna - taka powinna być 

Twoja szafa. Pomieści ubrania, biżuterię, obuwie i inne drobiazgi. 

To prawdziwy skarbiec w dobrze zorganizowanym domu. 



przykładowe konfiguracje

szerokość 153 cm

szerokość  183 cm

szerokość  220 cm
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F19
system szaf

Szafy F19 to dobry sposób na organizację Twojej garderoby. 
Do wyboru masz trzy wymiary korpusów, kolorystykę, lustrzane 
fronty, a także elementy wyposażenia dodatkowego.



dąb 
wenge

dąb 
sonoma / 
czarny brąz

grusza 
amerykańska / 
lustro

grusza 
amerykańska /
czarny 
supermat 

szerokość 250,5 cm

szerokość  230,5 cm

szerokość 200,5 cm

dąb 
sonoma / 
lustro

Korpusy: Fronty:dąb 
sonoma

Hamulec  
samodomykający 
do frontów w opcji

Komplet 3 szt. półek
w opcji

Komplet 3 szt. szufl ad
w opcji
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F27
 
W systemie szaf F27 możesz wybrać kolor szafy dopasowany do Twojego 
stylu, szerokość idealną do Twojego wnętrza oraz elementy dodatkowe, 
które odpowiadają Twoim potrzebom. Dopasuj ją do siebie!

system szaf



w opcji

przykładowe konfiguracje

szerokość 125 cm szerokość 170 cm

szerokość 215 cm szerokość 270 cm

gł./szer./wys.
62/125/195 cm

gł./szer./wys.
62/215/210 cm

gł./szer./wys.
62/270/210 cm

gł./szer./wys.
62/170/195 cm

W opcji listwa maskująca z oświetleniem 
LED do wybranych modeli
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dąb 
san remo 
jasny

dąb 
san remo 
jasny

wengebiałe
szkło

Korpusy: Fronty: Wstawki:lustrobiały białybiałydąb 
sonoma

dąb 
sonoma

dąb 
sonoma

Komplet 2 szt. półek
w opcji



F38 - Elda
system szaf

Stwórz własną wersję idealnej szafy Elda. Wybierz kolorystykę mebla 
spośród trzech uniwersalnych kolorów do wyboru, a potem dobierz do 
niej oryginalne lustrzane aplikacje.



hamulec  
samodomykający 
w opcji

szafa 
F38-ELDA-SZF/200/10
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa 
F38-ELDA-SZF/200/8
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/14
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/16
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/20
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/32
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/26
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

szafa F38-ELDA-SZF/200/0
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

w opcji półki 
(kpl. 3 szt.)

wnętrze szafy 
F38-ELDA-SZF/200
gł./szer./wys.
60,5/200/218,5 cm

 272      272     273szafy

białydąb 
sonoma

dąb 
wenge
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 elementy 
systemów

Nasze kolekcje tworzymy z myślą o Tobie, dając Ci możliwość 
urządzenia mieszkania na tysiące sposobów. Mamy dla Ciebie 
systemy modułowe składające się z wielu elementów, które 
można dowolnie ze sobą łączyć i zestawiać. Zobacz, jak wiele 
masz możliwości, wybierz coś dla siebie i stwórz wnętrze 
skrojone na miarę Twoich potrzeb.



wszystkie 

elementy
systemu Possi

stół
STO*
dł./szer./wys.
150-190/89,5/76,5 cm

krzesło
POSSI**
gł./szer./wys.
52/50/84 cm

ława
LAW/120*
dł./szer./wys.
135/73/50cm

ława
LAW/80*
dł./szer./wys.
90,5/90,5/42cm

komoda
KOM5S/11/5
gł./szer./wys.
42/55/112 cm

regał
REG2S/20/5
gł./szer./wys.
42/55/196,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S/20/5
gł./szer./wys.
42/55/196,5 cm

regał zamknięty
REG2D2S/20/5
gł./szer./wys.
42/55/196,5 cm

witryna
REG1W2S/20/5
gł./szer./wys.
42/55/196,5 cm

regał
REG1D3S/20/8
gł./szer./wys.
42/85/196,5 cm

regał zamknięty
REG4D/20/5
gł./szer./wys.
42/49/196,5 cm

regał
REG4D/20/8
gł./szer./wys.
42/85/196,5 cm

szafa
SZF2D1S/20/9
gł./szer./wys.
54/95/196,5 cm

komoda
KOM3D3S/10/15
gł./szer./wys.
42/150/102 cm

półka
P/1/9

gł./szer./wys.
25/95/12 cm

witryna
REG1W1D2S/14/8
gł./szer./wys.
42/85/141 cm

półka
P/1/14
gł./szer./wys.
25/140/12 cm

komoda
KOM4S/9/9
gł./szer./wys.
42/95/91 cm

szafka wisząca
SFW/4/12
gł./szer./wys.
32/122/40 cm

szafka wisząca
SFW/4/9
gł./szer./wys.
32/95/36 cm

szafka wisząca
SFW/4/14
gł./szer./wys.
32/140/36 cm

szafka rtv
RTV2S/5/14
gł./szer./wys.
52/140/47,5 cm

szafka wisząca
SFW/4/5
gł./szer./wys.
32/55/36 cm

szafka wisząca
SFW1D/7/5
gł./szer./wys.
34/55/72 cm

szafka rtv
RTV2S/5/9
gł./szer./wys.
52/95/47,5 cm

* W ławach, biurkach i stole istnieje możliwość dowolnego zestawienia koloru blatu i nóg. Dostępne 3 kolory blatu i nóg: biały, dąb san remo jasny, szary wolfram.
** W krześle istnieje możliwość dowolnego łączenia dostępnych kolorów nóg z dostępnymi kolorami siedzisk.

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
207/99/42,5-74,5 cm

szufl ada do łóżka
SZUF/160
dł./szer./wys.
156/70/19 cm

szafka nocna
KOM2S/5/5
gł./szer./wys.
42/55/47,5 cm

komoda 
mobilna 
KON2S/5/4
gł./szer./wys.
42/44/51 cm

biurko
BIU1D1S/8/12 L/P
dł./szer./wys.
127/73/76 cm

biurko
BIU1D1S/8/12
dł./szer./wys.
122/60/75 cm

biurko
BIU/120*
dł./szer./wys.
133/73/76 cm

biurko
BIU/140*
dł./szer./wys.
153/78/76 cm

biurko
BIU/160*
dł./szer./wys.
173/78/76 cm

w opcji 

wszystkie możliwości konfi guracji 
POSSI znajdziesz na str. 26

komoda
KOM1D1S/8/5
gł./szer./wys.
42/55/84,5 cm

lustro
LUS/11/5
gł./szer./wys.
2/55/109 cm

wieszak 
PAN/15/7
gł./szer./wys.
25/70/150 cm

szafka na buty 
SFB1K/4/7
gł./szer./wys.
42/70/44 cm

szafa
SZF3D3S/22/16
gł./szer./wys.
54/162/216,5 cm



wszystkie 

elementy
systemu Possi Light

wszystkie możliwości 
konfi guracji POSSI LIGHT 
znajdziesz na str. 18

szafka wisząca 
SFW1D_16_4
gł./szer./wys.
32/40/160 cm

SFW1D_16_4 I
gł./szer./wys.
42/40/160 cm

witryna wisząca 
SFW1W_16_4
gł./szer./wys.
32/40/160 cm

SFW1W_16_4 I
gł./szer./wys.
42/40/160 cm

witryna wisząca 
SFW1W_13_4
gł./szer./wys.
32/40/130 cm

SFW1W_13_4 I
gł./szer./wys.
42/40/130 cm

witryna wisząca 
SFW1W_8_5*
gł./szer./wys.
32/50/75 cm

SFW1W_8_5 I*
gł./szer./wys.
42/50/75 cm

witryna wisząca 
SFW1W_5_5
gł./szer./wys.
32/50/50 cm

SFW1W_5_5 I
gł./szer./wys.
42/50/50 cm

szafka wisząca 
SFW_4_5**
gł./szer./wys.
30/50/40 cm

szafka wisząca 
SFW_4_13**
gł./szer./wys.
30/130/40 cm

szafka wisząca 
SFW_4_16**
gł./szer./wys.
30/160/40 cm

szafka rtv
RTV2S_4_13*
gł./szer./wys.
42/130/41 cm

komoda
SFW3S_8_5 I*
gł./szer./wys.
42/50/75 cm

szafka rtv
RTV4S_4_16*
gł./szer./wys.
42/160/41 cm

szafka
SFK4D_10_10*
gł./szer./wys.
32/100/100 cm

szafka rtv
RTV1K_4_16*
gł./szer./wys.
42/160/41 cm

szafka wisząca 
SFW1D_13_4
gł./szer./wys.
32/40/130 cm

SFW1D_13_4 I
gł./szer./wys.
42/40/130 cm

szafka wisząca 
SFW1D_8_5*
gł./szer./wys.
32/50/75 cm

SFW1D_8_5 I*
gł./szer./wys.
42/50/75 cm

szafka wisząca 
SFW2D_12_5
gł./szer./wys.
32/50/115 cm

SFW2D_12_5 I
gł./szer./wys.
42/50/115 cm

witryna wisząca 
SFW2W_12_5
gł./szer./wys.
32/50/115 cm

SFW2W_12_5 I
gł./szer./wys.
42/50/115 cm

szafka wisząca 
SFW4D_12_12
gł./szer./wys.
32/115/115 cm

SFW4D_12_12 I
gł./szer./wys.
42/115/115 cm

witryna wisząca 
SFW4W_12_12
gł./szer./wys.
32/115/115 cm

SFW4W_12_12 I
gł./szer./wys.
42/115/115 cm

szafka wisząca 
SFW6D_12_18
gł./szer./wys.
32/115/180 cm

SFW6D_12_18 I
gł./szer./wys.
42/115/180 cm

witryna wisząca 
SFW6W_12_18
gł./szer./wys.
32/180/115 cm

SFW6W_12_18 I
gł./szer./wys.
42/180/115 cm

szafka wisząca 
SFW1D_5_5
gł./szer./wys.
32/50/50 cm

SFW1D_5_5 I
gł./szer./wys.
42/50/50 cm

półka
P_1_20
gł./szer./wys.
30/200/5 cm

podest
P_1_20 I
gł./szer./wys.
40/200/5 cm

półka
P_1_16
gł./szer./wys.
30/160/5 cm

podest
P_1_16 I
gł./szer./wys.
40/160/5 cm

półka
P_1_13
gł./szer./wys.
30/130/5 cm

podest
P_1_13 I
gł./szer./wys.
40/130/5 cm

półka
P_1_5
gł./szer./wys.
30/50/5 cm

podest
P_1_5 I
gł./szer./wys.
40/50/5 cm

szafa
SZF1D_19_5*** 
gł./szer./wys.
52/50/191 cm

nowość

szafka wisząca 
SFW1K_4_16
gł./szer./wys.
32/160/40 cm

SFW1K_4_16 I
gł./szer./wys.
42/160/40 cm

szafka wisząca 
SFW1K_4_20
gł./szer./wys.
32/200/40 cm

SFW1K_4_20 I
gł./szer./wys.
42/200/40 cm

witryna wisząca 
SFW1WK_4_20
gł./szer./wys.
32/200/40 cm

SFW1WK_4_20 I
gł./szer./wys.
42/200/40 cm

witryna wisząca 
SFW1WK_4_16
gł./szer./wys.
32/160/40 cm

SFW1WK_4_16 I
gł./szer./wys.
42/160/40 cm

szafka wisząca 
SFW1K_4_13
gł./szer./wys.
32/130/40 cm

SFW1K_4_13 I
gł./szer./wys.
42/130/40 cm

witryna wisząca 
SFW1WK_4_13
gł./szer./wys.
32/130/40 cm

SFW1WK_4_13 I
gł./szer./wys.
42/130/40 cm

SFK4D_10_10 I*
gł./szer./wys.
42/100/100 cm

* Możliwość zastosowania nóżek w opcji.
** Możliwość zastosowania 4 kolorów listew.
*** Szafa dostępna wyłącznie ze stopkami standardowymi 
       (bez możliwości zawieszenia).
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wszystkie 

elementy
systemu Bari

biały / dąb
naturalny / 
biały wysoki 
połysk

szafka RTV
RTV2S
gł./szer./wys.
45/153,5/40 cm

komoda
KOM4S
gł./szer./wys.
40/93,5/85,5 cm

szafka
KOM4D
gł./szer./wys.
40/103,5/106 cm

komoda
KOM3D3S
gł./szer./wys.
40/153,5/85,5 cm

komoda
KOM5S
gł./szer./wys.
40/58,5/106 cm

witryna
REG1W1D/13
gł./szer./wys.
40/93,5/125,5 cm

witryna
REG1W1DL
gł./szer./wys.
40/58,5/195 cm

witryna
REG1W1DP
gł./szer./wys.
40/58,5/195 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
56,5/93,5/195 cm

szafa
SZF3D
gł./szer./wys.
56,5/153,5/205 cm

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

ława
LAW/113
dł./szer./wys.
113,5/60/43 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
210/168,5/43-83 cm

półka
POL/103
gł./szer./wys.
23,5/103,5/24 cm

półka
POL/153
gł./szer./wys.
23,5/153,5/24 cm

szafka wisząca
SFW1K
gł./szer./wys.
29/153,5/38 cm

krzesło
BARI
gł./szer./wys.
51/50/87 cm

stół
STO/140
dł./szer./wys.
140-180/80/75,5 cm

w opcji 

nowość



wszystkie 

elementy
systemu Antwerpen

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

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

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

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

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

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

przedpokój 
ANTWERPEN1 
gł./wys. 
40/201 cm

przedpokój 
ANTWERPEN 
gł./wys. 
40/201 cm

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

szafka
KOM2D/10/11
gł./szer./wys.
40/110/100,5 cm

komoda
KOM1D4S/10/11
gł./szer./wys.
40/110/100,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modrzew 
sibiu jasny / 
sosna larico

* panel półki szkło lustrzane
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wszystkie 

elementy
systemu Kaspian

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji

w opcji

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

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

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

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

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

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

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

szafka nocna   
   

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

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

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

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

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

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

łóżko      
LOZ/140
dł./szer./wys.
206,5/146/35-60,5 cm

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

w opcji 

   dąb 
sonoma

   dąb 
sonoma / 
biały połysk

   dąb 
monument

   wenge / 
szary wysoki 
połysk

   wenge / 
biały połysk

wenge   biały
nowość

stół 
STO 180/95
dł./szer./wys.
180-240/95/77 cm

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

Do korpusów w kolorze "białym" możemy dobrać wszystkie dostęne kolory frontów.



wszystkie 

elementy
systemu Azteca

biały / 
biały wysoki 
połysk

dąb 
san remo

biały  /
dąb
san remo

dąb wenge 
magia
(listwa 
ozdobna)

dąb 
san remo /
biały wysoki 
połysk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji 

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

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

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

krzesło
ULTRA
gł./szer./wys.
45/42/85 cm
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wszystkie 

elementy
systemu Gent

stół
STO/7/16
dł./szer./wys.
160-200-240/90/76 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

łącznik
LAC_70
gł./szer./wys.
49/70/3 cm

komoda 
mobilna
KON3S_6_4
gł./szer./wys.
38/42/60 cm

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

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

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

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

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

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

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

komoda
KOM2D3S/9/20
gł./szer./wys.
45/200/85 cm

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

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

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

dąb stirling
nowość

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Orland

czereśnia 
orlando

dąb
bielony

dąb mokka

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

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

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

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

komoda
KOM8S/140
gł./szer./wys. 
51/140,5/90,5 cm

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

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

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

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

regał
REG1S/90
gł./szer./wys. 
39,5/90-96/213,5 cm

ława
LAW/100
dł./szer./wys. 
105/60/52,5 cm

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

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

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

szafa
SZF3D1S/140
gł./szer./wys.
61,5/156/215,5 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
208/170,5/40-78 cm 

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

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
40/48,5/45,5 cm 

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

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

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

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu Raflo

dąb 
wenge 
brąz

orzech
salev

  orzech 
salev / 
biały wysoki 
połysk

stół
STO/8/18
dł./szer./wys.
140-180/80/76 cm

krzesło
AKRM
gł./szer./wys.
49/44/93

ława
LAW/6/7
dł./szer./wys.
70/65/55 cm

witryna
REG1W/19/6I
gł./szer./wys.
35,5/59/192,5 cm  

regał zamknięty
REG1D1S/19/6
gł./szer./wys.
35,5/59/192,5 cm

szafa
SZF2D1S/19/10
gł./szer./wys.
55,5/102/192,5 cm

witryna
REG1W1S/19/6
gł./szer./wys.
35,5/59/192,5 cm

witryna
REG1W/19/6II
gł./szer./wys.
35,5/59/192,5 cm  

komoda
KOM2D3S/7/15
gł./szer./wys.
35,5/152/73,5 CM

półka
P/1/15
gł./szer./wys.
25/152/3 cm

ława
LAW/6/11
dł./szer./wys.
110/65/55 cm

szafka wisząca
SFW1K/4/15
gł./szer./wys.
25,5/152/37 cm  

szafka rtv
RTV2S/3/15
gł./szer./wys.
55,5/152/29 cm  

komoda
KOM2W4S/10/16
gł./szer./wys.
45,5/160/96,5 cm  

szafka
SFK4D/10/11
gł./szer./wys.
35,5/107/96,5 CM

półka
P/1/10
gł./szer./wys.
25/102/3 cm  

komoda
KOM4S/10/10
gł./szer./wys.
35,5/102/96,5 cm  

komoda
KOM4S/10/6
gł./szer./wys.
35,5/59/96,5 cm

witryna wisząca
SFW1WK/4/15
gł./szer./wys.
25,5/152/37 cm    

przedpokój 
RAFLO 
gł.35/wys.195,5 cm

regał zamknięty REG2D/20/6 35/60/195,5 cm
lustro LUS/7/6  15/64/70 cm

 szafka na buty KOM2K1S/11/6  25,5/64/97,5 cm
wieszak PAN/20/4  29/38/193,5 cm

szafka nocna
KOM1S/3/6
gł./szer./wys.
35,5/59/28,5 cm  

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

lustro
LUS/8/10
gł./szer./wys.
3,5/102/82,5 cm

szafa
SZF3D/21/17
gł./szer./wys.
65,5/166/205 cm

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Trixo

szary
wolfram
(listwa)

biały
(listwa)

biały alpejski 
/ biały wysoki
połysk

biały / 
biały wysoki 
połysk

biały

szafka wisząca
SFW1K/150
gł./szer./wys
31,5/150/35 cm

szafka rtv*
RTV2S/150
gł./szer./wys
47/150/46 cm

komoda*
KOM3D4E
gł./szer./wys
42/144/91,5 cm

regał zamknięty*
REG2D/14
gł./szer./wys
42/79/141,5 cm

regał zamknięty*
REG2D/19
gł./szer./wys
42/79/196,5 cm

* bryły posiadają możliwość montażu listwy 
w kolorze białym lub szary wolfram

komoda
KOM2D4S/9/14
gł./szer./wys. 
39/144/88 cm

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

półka
P/1/14
gł./szer./wys. 
25/144/3,5 cm

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

szafka RTV
RTV2S/5/14
gł./szer./wys. 
56/144/48 cm

komoda
KOM1D1SL/9/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/88 cm

komoda
KOM1D1SP/9/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/88 cm

szafka nocna
KOM1S/4/5
gł./szer./wys. 
39/54,5/38 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys. 
207,5/165/38-74 cm

biurko
BIU1D1S/8/12
dł./szer./wys. 
120/69/78cm

witryna
REG1W1DLP/19/6
gł./szer./wys. 
39/59,5/195,5cm

szafa
SZF2D1S/19/10
gł./szer./wys. 
56/101,5/195,5 cm

ława
LAW
dł./szer./wys. 
110/65/55 cm

witryna wisząca
SFW1W/4/14
gł./szer./wys. 
29,5/144/45 cm

wszystkie 

elementy
systemu Mezo

nowość

półka
P/1/10
gł./szer./wys. 
25/101,5/3,5 cm

nowość

w opcji

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu 

dąb san remo 
jasny / biały
wysoki połysk

w opcji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

krzesło
ALHER
gł./szer./wys.
56/49/84 cm

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

Byron
nowość



wszystkie 

elementy
systemu Author

lava / orzech 
columbia

lava / dąb 
san remo 
jasny

Uwaga: Bryły w opcji lava/dąb san remo jasny mają zaokrąglone krawędzie blatu i frontu górnego, natomiast meble w wersji 
lava/orzech columbia posiadają prosty blat i wszystkie fronty ścięte pod skosem

ława
LAW2S/4/12
dł./szer./wys.
120/68/46 cm

krzesło
ALHER
gł./szer./wys.
56/49/84 cm

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

biurko
BIU3S/7/12
dł./szer./wys.
120/60/75 cm

szafka rtv
RTV2S/5/16
gł./szer./wys.
47/160/46 cm

regał
REG1D1S/20/6
gł./szer./wys.
40/57/199 cm

regał zamknięty
REG1D2S/20/6
gł./szer./wys.
40/57/199 cm

szafa
SZF2D2S/20/9
gł./szer./wys.
58/87/199 cm

witryna
REG1W2S/20/6
gł./szer./wys.
40/57/199 cm

komoda
KOM3D2S/10/16
gł./szer./wys.
40/160/96 cm

komoda
KOM4S/10/6
gł./szer./wys.
40/57/96 cm

komoda
KOM4S/10/9
gł./szer./wys.
40/87/96 cm

witryna
REG1W3D/15/9
gł./szer./wys.
40/87/148 cm

szafka wisząca
SFW1D/4/16
gł./szer./wys.
32/160/39 cm

szafka wisząca
SFW1D/4/12
gł./szer./wys.
32/120/39 cm

półka
P/1/16
gł./szer./wys.
25/160/3,5 cm

półka
P/1/12
gł./szer./wys.
25/120/3,5 cm

biurko
BIU1S/7/12
dł./szer./wys.
120/60/75 cm

nowość
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wszystkie 

elementy
systemu Dinaro

alhambra dąb 
sonoma

komoda
KOM2D4S/9/17
gł./szer./wys.
41/170/87 cm

szafa rtv
RTV2S/4/16
gł./szer./wys.
47/155/43 cm

szafka wisząca
SFW/4/16
gł./szer./wys.
30/155/43 cm

półka
P/1/16
gł./szer./wys.
22/155/10 cm

komoda
KOM4S/9/10
gł./szer./wys.
41/100/87 cm

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

witryna
REG2W/13/10
gł./szer./wys.
41/100/128 cm

witryna
REG1W2S/20/7
gł./szer./wys.
41/65/198 cm

szafa
SZF2D/20/10
gł./szer./wys.
56/100/198 cm

ława
LAW/5/11
dł./szer./wys.
110/59/50 cm

krzesło
DINARO
gł./szer./wys.
58/46/90 cm

biały / 
biały mat

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

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

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

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

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

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

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

witryna
REG1D1WL C/A  
gł./szer./wys.
42/62/203 cm

witryna
REG1D1WP C/A  
gł./szer./wys.
42/62/203 cm

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

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

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

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

w opcji w opcji

C  akcesoria standardowe
A  akcesoria o podwyższonym standardzie (prowadnice z systemem cichego domykania w szufl adach, zawiasy gwarantujące równomierne i ciche domykanie frontów)

   listwa frontu górnego witryny nie występuje w kolorze beż szampański wysoki połysk

szafka nocna
KOM1S C/A
gł./szer./wys.
42/57,5/32,5 cm  

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

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
206/172/44-96 cm

w opcji w opcji 

wszystkie 

elementy
systemu Senegal

nowość

alhambra / 
beż 
szampański 
wysoki połysk

w opcji w opcji



wszystkie 

elementy
systemu Venom

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

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

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

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

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

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

półka
POL/107
gł./szer./wys. 
26/107/5 cm

szafka wisząca
SFW/155
gł./szer./wys. 
29/155/42 cm    

szafa
SZF2D2S
gł./szer./wys. 
58/107/202,5 cm

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

ława
LAW/70
dł./szer./wys. 
70/70/54 cm

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

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

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

półka
POL/155
gł./szer./wys. 
26/155/5cm

półka
POL/113
gł./szer./wys. 
26/113/5 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
210/172,5/35,5-109 cm

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

• wezgłowie tapicerowane 
   w standardzie

szafa
SZF5D2S
gł./szer./wys.
58/158,5/ 212,5 cm

w opcji 

orzech 
merano / 
czarny połysk
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wszystkie 

elementy
systemu Venom Mix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

półka
POL/107
gł./szer./wys. 
26/107/5 cm   

półka
POL/113
gł./szer./wys. 
26/113/5 cm

półka
POL/155
gł./szer./wys. 
26/155/5 cm   

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

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
210/172,5/35,5-109 cm

w opcji 

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

komoda mobilna 
KTN2S
gł./szer./wys.
41,5/45,5/59,5 cm

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

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

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

  dąb 
sonoma / 
biały wysoki 
połysk 

  dąb 
sonoma /
czarny brąz 
wysoki połysk

dąb sonoma

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

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

• łóżko dostępne tylko 
   w kolorze dąb sonoma

* wersja 
  niestandardowa



wszystkie 

elementy
systemu Domenica

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

szafa
SZF2D
gł./szer./wys. 
60/90/198 cm 
w opcji 3 półki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji

w opcji

w opcji

w opcji

biały / biały 
wysoki połysk

dąb sonoma 
ciemna /biały 
wysoki połysk

dąb trufl a
(uchwyt)
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wszystkie 

elementy
systemu August

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regał zamknięty
REG1D2SL
gł./szer./wys.
45,5/64/199,5 cm

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

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

w opcjiw opcji

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

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

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

w opcji 

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

 wenge

stół 
AJPI
dł./szer./wys.
160-210/90/78 cm



wszystkie 

elementy
systemu Agustyn

dąb sonoma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

witryna
REG1WM2SL Lewa
gł./szer./wys. 
45,5/64/199,5 cm  

witryna
REG1WM2SP Prawa
gł./szer./wys. 
45,5/64/199,5 cm 

regał zamknięty
REG1D2SL
gł./szer./wys. 
45,5/64/199,5 cm 

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

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

w opcji

w opcji

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

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

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

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

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu Elpasso

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

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

krzesło
UMMA 
gł./szer./wys.
53/50/89 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji

w opcji w opcjiw opcji

w opcji

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

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

w opcji 

dąb san 
remo jasny

szary 
wolfram /
dąb san 
remo jasny

dąb san 
remo jasny /
szary 
wolfram

dąb san 
remo jasny / 
biały

dąb san 
remo jasny / 
orzech 
columbia

szary 
wolfram

dąb 
wenge 
brąz
(listwa)

szary 
wolfram / 
biały

szary 
wolfram /
orzech 
columbia



wszystkie 

elementy
systemu Porto

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

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

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

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

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

szafka rtv
RTV2S/160
gł./szer./wys.
44,5/158,5/44 cm

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

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

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

komoda
KOM5S
gł./szer./wys.
40/58,5/116 cm

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

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

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

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

w opcji 

szafka nocna
KOM 1S/50
gł./szer./wys.
40/53,5/44 cm

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

szafa
SZF 3D2S
gł./szer./wys.
55,5/128,5/199,5 cm

szafka na buty
SFB2B
gł./szer./wys.
18,5/75/87 cm

wieszak
WIE/66
gł./szer./wys.
21,5/66/152 cm

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

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

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

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

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

szafa
SZF 4D2S
gł./szer./wys.
55,5/188,5/209 cm

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

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

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

w opcji

modrzew sibiu
jasny / 
sosna larico

dąb naturalny
burlington
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wszystkie 

elementy
systemu Danton

dąb sonoma / 
biały połysk
(laminat)

dąb 
sonoma

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

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

regał zamknięty
REG2D
gł./szer./wys. 
42,5/69,5/198,5 cm

witryna
REG1D1W
gł./szer./wys. 
42,5/69,5/198,5 cm

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

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

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

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

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

szafka wisząca
SFW/150
gł./szer./wys. 
29,5/149/45 cm

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

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

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

w opcji

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

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

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

• łóżko dostępne tylko 
w kolorze dąb sonoma 

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Moden

alhambra czarny 
mat
(listwa)

szary 
wolfram /
dąb san 
remo jasny

szary 
wolfram /
orzech 
kolumbia

komoda
KOM2S/90
gł./szer./wys.
52,5/90/59 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
101/100,5/230,5 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
58/90/230,5 cm

regał
REG2D2S/90
gł./szer./wys.
37,5/90/230,5 cm

regał
REG1D3S/60
gł./szer./wys.
37,5/60/230,5 cm

witryna
REG1W2S/60
gł./szer./wys.
37,5/60/230,5 cm

regał zamknięty
REG2D/45
gł./szer./wys.
37,5/45/230,5 cm

regał narożny
REGN
gł./szer./wys.
35,5/35,5/230,5 cm

komoda
KOM2S/120
gł./szer./wys.
52,5/120/59 cm

komoda
KOM3S/90
gł./szer./wys.
52,5/90/87,5 cm

nadstawka
NAD2D/120
gł./szer./wys.
37,5/120/172 cm

nadstawka
NAD2D/90
gł./szer./wys.
37,5/90/172 cm

szafka wisząca
SFW1D/45
gł./szer./wys.
37,5/45/53 cm

szafka wisząca
SFW1K/120
gł./szer./wys.
37,5/120/40 cm

szafka RTV
RTV2D
gł./szer./wys.
45/148/49 cm

półka
POLL/100*
gł./szer./wys.
22/102,5/25,5 cm

półka
POLP/100*
gł./szer./wys.
22/102,5/25,5 cm

półka
POLL/160*
gł./szer./wys.
22/162,5/25,5 cm

półka
POLP/160*
gł./szer./wys.
22/162,5/25,5 cm

ława
LAW/110
dł./szer./wys.
124/65/52,5 cm

krzesło
TXK-172 (GENT)
gł./szer./wys.
50/44/96 cm

komoda
KOM4S
gł./szer./wys.
40/103/91,5 cm

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

szafka
KOM2D
gł./szer./wys.
40/103/91,5 cm

komoda
KOM3D
gł./szer./wys.
40/162,5/91,5 cm

witryna
KOM3W
gł./szer./wys.
40/162,5/91,5 cm

witryna
REG1D1W
gł./szer./wys.
40/97/159,5 cm

witryna
REG1W
gł./szer./wys.
40/63/201 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
54/103/201cm

Alhambra
nowość

wszystkie 

elementy
systemu 

* płyty tylne wybarwienie czarny, pozostałe elementy alhambra
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wszystkie 

elementy
systemu Bigi

dąb sonoma / 
biały połysk

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

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

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

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

przedpokój 
BIGI
gł./wys.
36/198 cm

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

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

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

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

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

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

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

szafa
SZF2D/68
gł./szer./wys.
36/68/198 cm

wieszak 
WIE/50/185
gł./szer./wys.
35/50/198 cm

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

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

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

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

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



wszystkie 

elementy
systemu Anticca

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

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

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

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

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

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

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

w opcji w opcji

dąb 
monument

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

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

szafa
SZ3D
gł./szer./wys.
61,5/171,5/211,5 cm

w opcji 

w opcji 

   dąb canyon
monument /
szary wolfram

   dąb canyon
monument /
dąb canyon
monument /
szary wolfram

   dąb canyon
monument /
szary
piaskowy
połysk

   dąb canyon
monument

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

szafka rtv
RTV2S/163_A 
RTV2S/163 
gł./szer./wys.
47,5/163,5/34,5 cm

komoda
KOM4S_A 
KOM4S 
gł./szer./wys.
40/103,5/96,5 cm

komoda
KOM5S_A 
KOM5S 
gł./szer./wys.
40/63,5/117,5 cm

komoda
KOM3D3S_A 
KOM3D3S 
gł./szer./wys.
40/163,5/96,5 cm

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

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

witryna
REG1D1W/143_A 
REG1D1W/143 
40/98,5/138 cm

witryna
REG1D1W_A 
REG1D1W 
gł./szer./wys.
40/63,5/200 cm

szafa
SZF2D_A 
SZF2D 
gł./szer./wys.
56,5/103,5/200 cm

szafa
SZF3D_A 
SZF3D 
gł./szer./wys.
56,5/163,5/208 cm

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

szafka nocna
KOM1S_A 
KOM1S 
gł./szer./wys.
40/58,5/46,5 cm

wszystkie 

elementy
systemu Koen II

stół 
RESTEN
dł./szer./wys.
140-190/85/77 cm

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

w opcji

w opcji

nowość
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wszystkie 

elementy
systemu Koen

dąb
canterbury

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji

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

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

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

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Loren

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

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

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

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

witryna    
REG1W2S L/P
gł./szer./wys. 
40,5/57/198,5 cm

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

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

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

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

witryna wisząca   
SFW2W
gł./szer./wys. 
28/97,5/85 cm

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

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

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

krzesło
S163
gł./szer./wys. 
54/45/95 cm

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

fornir 
(tylko w kolorze wenge)

fornir

w opcji

w opcji

wenge /
akacja mali 
brąz

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

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

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

w opcji 

   dąb 
sonoma

   dąb 
sonoma /
biały połysk
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wszystkie 

elementy
systemu Oregon

dąb 
canterbury

dąb sonoma

wszystkie 

elementy
systemu Fever

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biały połysk / 
biały wysoki 
połysk

dąb sonoma

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

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

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

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

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

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

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

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

biurko
BIU2D2S
dł./szer./wys.
150/64,5/78 cm

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

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

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

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

szafka wisząca
SFW/130
gł./szer./wys.
30,5/136,5/42,5 cm 

fornir (tylko w kolorze 
dąb canterbury)

w opcji

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

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

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

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Nepo

przedpokój
PPK
gł./szer./wys.
30,5/90/185,5 cm

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

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

ława
LAW/115
dł./szer./wys.
115/56/45,5 cm

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

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
203/95/44,5-66,5 cm

łóżko
LOZ/90A
dł./szer./wys.
204/98/56,5-66,5 cm

łóżko
LOZ3S
dł./szer./wys.
204,5/145,5/47, 5-85,5 cm

łóżko
LOZ/120
dł./szer./wys.
204/125/44,5-66,5 cm

szufl ada
SZU
dł./szer./wys.
199/61,5/26 cm

szufl ada
OPCJA_LOZ3S

szufl ada
SZU/162
dł./szer./wys.
162/58,5/19 cm

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

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

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

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

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

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
34/118,5/84 cm

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

szafka wisząca   
SFW/8/8
gł./szer./wys.
32/80/77,5 cm

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

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

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

szafa
SZF3D2S
gł./szer./wys.
54,5/118,5/197 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
79,5/79,5/197 cm

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

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

regał
REG/60
gł./szer./wys.
34/60/197 cm

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

łóżko na rolkach
LOZ/85D
dł./szer./wys.
199/94/26 cm

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

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

wieszak
NEPO-WIE/70
gł./szer./wys.
1,5/70/25 cm

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

wieszak
WIE/70/135
gł./szer./wys.
1,5/70/135 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/120

element dostępny 
w opcji do łóżka LOZ3S

w opcji

w opcji

w opcji

w opcji

w opcji

w opcji

biały /
dąb sonoma

dąb
sonoma

biały / 
wenge

dąb sonoma / 
biały

biały wenge dąb sonoma / 
wenge

wenge /
dąb sonoma

wenge / 
biały
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wszystkie 

elementy
systemu Graphic

biurko
BIU1D1S/A/B/C (L)
dł./szer./wys.
143/66,5/76 cm

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

biurko 
BIU2S/A/C
dł./szer./wys.
90/59/76 cm

biurko 
BIU/160
dł./szer./wys.
160/66,5/76 cm

biurko 
BIU/120
dł./szer./wys.
120/66,5/76 cm

łącznik 
LAC/7
gł./szer./wys.
66,5/66,5/2,2 cm

szafa
SZFN1D/A/B/C
gł./szer./wys.
78,5/78/191,5 cm

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

szafka
KOM2D/A/B/C
gł./szer./wys.
38,5/85,5/91,5 cm

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

szufl ada
SZU/C
dł./szer./wys.
168,5/71/17 cm

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

komoda
KOM5S/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/91,5 cm

komoda
KOM1D1S/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
66,5/47/76 cm

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

szafka wisząca
SFW1D/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
28/57/38 cm

regał
REG/86
gł./szer./wys.
38,5/8 5,5/191,5 cm

szafka wisząca
SFW2D/86/38/A/B/C
gł./szer./wys.
28/85,5 cm/38 cm

szafka
KOM1D/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/91,5 cm

regał zamknięty
REG1D2S/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/191,5 cm

regał zamknięty
REG2D/86/A/B/C
gł./szer./wys.
38,5/85,5/191,5 cm

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

szafka nocna
KOM2S/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/52/39,5 cm

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

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

Bryły systemu Graphic nie występują we wszystkich kolorch i konfiguracjach kolorystycznych. 
Szczegółowa konfiguracja kolorystyczna dostępna w materiałach handlowych lub na stronie internetowej.

półka na klawiaturę
BIU1D1SL OPCJA

w opcji 

krzesło
CANTONA GTS
gł./szer./wys.
44/40/83,5-93 cm

żółty / folia z napisami szary wolfram / białyszary 
wolfram

korpus
listwy 
występują w 4 wersjch kolorystycznych (dwie odwracalne)

nowość



wszystkie 

elementy
systemu 

komoda mobilna
KTN2S/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
42/47/56,5 cm

witryna
REG1W/A (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/191,5 cm

witryna
REG1W1D/A
gł./szer./wys.
38,5/95/145 cm

ława
LAW/90
dł./szer./wys.
90,5/90/42 cm

szafka RTV
RTV2S/120/A/B/C
gł./szer./wys.
48,5/120/38,5 cm

szafka RTV
RTV2S/142/A/B/C
gł./szer./wys.
48,5/143/38,5 cm

Wersje frontów:

- szary wolfram
- biały lustrzany połysk
- folia z napisami
- żółty
- dąb naturalny (drewno)*
- biały

C folia fi nish, laminat

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

szafka wisząca 
SFW2D/86/75/C
wys./szer./gł.
28/85,5/74,5 cm

- biały wysoki połysk
- popiel

A MDF, folia PCV

- szary wolfram z paskiem
  w kolorze czerwonym
- biały z paskiem
  w kolorze szary wolfram
- biały z paskiem
  w kolorze czerwonym

B complete line

szary 
wolfram

biały 
lustrzany
połysk

folia 
z napisami

żółty dąb 
naturalny
(drewno)

biały

C

szary wolfram
z paskiem
w kolorze
czerwonym

biały 
z paskiem
w kolorze 
szary wolfram

biały 
z paskiem
w kolorze
czerwonym

B

biały wysoki
połysk

popiel

A

*występuje tylko w LAW/90 skrzynka

Graphic
nowość
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wszystkie 

elementy
systemu Iberia

szafa
SZF3D
gł./szer./wys. 
60/165,5/213,5 

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

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

w opcji 

dąb 
platinum

dąb 
kasztanowy

dąb 
naturalny

  dab 
naturalny / 
biały połysk

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

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

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

ława
LAW/70
dł./szer./wys. 
70/70/52 cm

komoda  
KOM4S
gł./szer./wys. 
42/105,5/85 cm

witryna
REG1WL/P/20
gł./szer./wys. 
42/58/200 cm

regał zamknięty
REG2DL/P/20
gł./szer./wys. 
42/58/200 cm

regał
REGL/P/20
gł./szer./wys. 
40/58/200 cm

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

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

lustro
LUS/140
gł./szer./wys. 
2,5/140/90 cm

witryna wisząca
SFW1WL/P
gł./szer./wys. 
35,5/58/104 cm

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

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

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

w opcji
(kolor dostępny 
na indywidualne zamówienie)

Opcjonalne ozdobne uchwyty z delikatnie skrzącymi się kryształkami Swarovskiego przełamują klasyczne myślenie na temat designu.



wszystkie 

elementy
systemu Natalia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wiśnia 
primavera

modrzew 
sibiu jasny

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu Bolden

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

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

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

krzesło
XKRS
gł./szer./wys. 
53/45/96 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ława
ŁAWA
dł./szer./wys. 
120/58/47 cm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wiśnia
primavera

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu 

czereśnia
medi

Alevil

witryna 
REG1W1D1S
gł./szer./wys. 
42,5/58/201,5 cm

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

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

ława
LAW/100
dł./szer./wys. 
108/63/50 cm

stół
STO/8/14
dł./szer./wys. 
140-180/90/76,5 cm

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

półka
POL/130
gł./szer./wys. 
25/134 /4 cm

szafka wisząca
SFW/100
gł./szer./wys. 
33/103/39 cm

komoda 
KOM4S/100
gł./szer./wys. 
42,5/103/89 cm

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

regał
REG/90
gł./szer./wys. 
36/93/201,5 cm

witryna 
REG1W2D2S
gł./szer./wys. 
42,5/132,5 /201,5 cm

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

szafa 
SZF3D
gł./szer./wys. 
59,5/162,5/201,5 cm

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

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

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

półka
POL/90
gł./szer./wys. 
25/93,5/4 cm

w opcji
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wszystkie 

elementy
systemu Kent

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

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

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

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

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

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

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

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

witryna
ENAD 3W
gł./szer./wys. 
43/162,5/114,5 cm

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

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

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

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

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

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

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

krzesło
SMALL
gł./szer./wys. 
52/47/92 cm

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

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

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

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

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

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

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

fornir (tylko 
w kolorze kasztan)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji 

kasztan



wszystkie 

elementy
systemu Bawaria

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

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

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

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

UWAGA!
Witryny posiadają szkło typu ornament Sahara.

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

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

szafa
DSZF4D1S
gł./szer./wys. 
63/206,50/220 cm

łóżko
DLOZ160
dł./szer./wys. 
210/169/60-83  cm

lustro
DLUS131
gł./szer./wys. 
7,5/131,5/87 cm

szafka nocna
DKOM1S 
gł./szer./wys. 
38/50/57,50 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szafka
DKOM4D
gł./szer./wys. 
46/180/87 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kasztan /
orzech włoski

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu Indiana

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

lustro
JLUS 50
gł./szer./wys.
2,5/50/100 cm

biurko
JBIU  2S
dł./szer./wys.
120/65/78 cm

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

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

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

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

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

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

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

materac ze stelażem 
bonell lub pianka w opcji
szer./dł. 90/199 cm

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

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

w opcji 

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

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

• materac, poduszki 
oraz zagłówki do łóżka 
dostępne w opcji.

ława
JLAW 120
dł./szer./wys.
120/60/55 cm

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

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

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

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

regał
JREG2DO
gł./szer./wys.
40/80/195,5 cm

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

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

wieszak
JWIE60
gł./szer./wys.
3,5/59/140 cm

szafa
JSZF2D2S
gł./szer./wys.
57/80/195,5 cm

szafa
JSZF3D2S
gł./szer./wys.
57/150/195,5 cm

• w opcji półki
do szafy za
dodatkową opłatą

dąb
sutter

sosna
antyczna

sosna 
canyon



wszystkie 

elementy
systemu Ringo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regał zamknęty  
REG1D/5/19 L/P
gł./szer./wys.
39/50/190,5 cm   

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

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

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

szafka RTV  
RTV1S/10/5
gł./szer./wys.
58/100/48 cm

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

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

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

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

w opcji 

  biały 
alpejski / 
biały połysk

  biały 
alpejski

Krzesło
CANTONA GTS
gł./szer./wys.
44/40/83,5-93 cm
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wszystkie 

elementy
systemu Strzałka

dąb jasny 
belluno / beż 
szampański

uni zielony 
groszek 
(uchwyty, 
półki)

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

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

łóżko
LOZ1S/90
dł./szer./wys.
213/95/89 cm

łóżko piętrowe
LOZ1S/90P
dł./szer./wys.
184/97/159 cm

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

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

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

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

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

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

szafa
SZF2D/20/10
gł./szer./wys.
52/95/198 cm

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

szafka nocna
KOM2S/5/5
gł./szer./wys.
39/50/49,5 cm

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

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

• materac w opcji
w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Caps

dąb jasny 
belluno / 
szary 
(listwa)

dąb jasny 
belluno / 
różowy 
(listwa)

dąb jasny 
belluno / 
niebieski 
(listwa)

regał zamknięty
REG1D2S
gł./szer./wys.
41/50/198,5 cm

komoda
KOM4S/50
gł./szer./wys.
41/50/88 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regał
REG1D/80
gł./szer./wys.
41/80/198,5 cm

łóżko
LOZ/90
dł./szer./wys.
205,5/95/41,5-70,5 cm

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

szufl ada na rolkach
SZU
dł./szer./wys.
199/71,5/19,5 cm

łóżko dolne na rolkach
LOZ/85D
dł./szer./wys.
199/95,5/21 cm

• bez wkładu, z materacem • w opcji do łóżka dostępna 
  szufl ada lub łóżko dolne

w opcji 
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wszystkie 

elementy
systemu Hihot

dąb jasny 
belluno /
różowy

dąb jasny 
belluno /
zielony

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

łóżko dolne
LOZ/80/PIETRO/DOL
• dostępne wyłącznie w komplecie 
z LOZ/80/PIETRO/L

łóżko piętrowe
LOZ/80/PIETRO/L
dł./szer./wys. 190/90/180 cm
• materac i wkład w komplecie 
• możliwy zakup bez łóżka dolnego 

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

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

  

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

krzesło obrotowe
ŻÓŁWIK
gł./szer./wys.
40/52/79-97 cm

krzesło obrotowe
GIRL
gł./szer./wys.
40/52/79-97 cm

krzesło obrotowe
BOY
gł./szer./wys.
40/52/79-97 cm

półka pod klawiaturę
BIU1D1S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Malcolm

dąb jasny 
belluno / 
szary 

(listwy: 
orange 
fi ligrane)

biurko
BIU1D1S
dł./szer./wys.
120/65/77,5 cm

regał
REG2S/50
gł./szer./wys.
40/50/205,5 cm

szafa narożna
SZFN1D
gł./szer./wys.
74,5/74,5/205,5 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
95,5/95,5/205,5 cm

komoda
KOM2D1S
gł./szer./wys.
40/80/87,5 cm

komoda
KOM4S/50
gł./szer./wys.
40/50/87,5 cm

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
40/130/87,5 cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
40/50/41,5 cm

kufer
KUF/90
gł./szer./wys.
49/93/45,5 cm

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

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

szafka RTV
RTV2S
gł./szer./wys.
45,5/120/42,5 cm

szafka wisząca
SFW2D
gł./szer./wys.
31/120/51 cm

komoda
KOM4S/80
gł./szer./wys.
40/80/87,5 cm

regał
REG3D2S
gł./szer./wys.
40/80/205,5 cm

szafa
SZF2D2S
gł./szer./wys.
57/80/205,5 cm

komplet
MALCOLM
szer./wys.
280/205,5 cm

nowość
dąb canyon monument /
szary wolfram / 
dąb canyon monument 
z nadrukiem 3D / 
szary wolfram

wszystkie 

elementy
systemu Rupi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji 

w opcji 

łóżko dolne
LOZ/80/PIETRO/DOL
dostępne wyłącznie w komplecie 
z LOZ/80/PIETRO/L

łóżko piętrowe 
LOZ/80/PIETRO/L
dł./szer./wys. 190/90/180 cm
• materac i wkład w komplecie 
• możliwy zakup bez łóżka dolnego 
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wszystkie 

elementy
systemu 

BRW Office dąb
sonoma

biurko   
BIU/120
dł./szer./wys.
120/70/76,5cm

regał
REG/22/5
gł./szer./wys.
36/50/218,5cm

regał
REG/22/8
gł./szer./wys.
36/80/218,5cm

regał
REG2D/22/5
gł./szer./wys.
37,5/50/218,5cm

regał
REG4D/22/8
gł./szer./wys.
37,5/80/218,5cm

regał    
REG2D1S/22/6
gł./szer./wys.
40,5/60/218,5cm

regał    
REG4D1S/22/9
gł./szer./wys.
40,5/90/218,5cm

szafa narożna
SZFN1D
gł./szer./wys.
72,5/72,5/218,5cm

biurko   
BIU/160
dł./szer./wys.
160/70/76,5cm

biurko
BIU/100
dł./szer./wys.
100/60/65,5cm

łącznik do biurek
LAC/7
gł./szer./wys.
69,5/69,5/2 cm

komoda mobilna
KTN3S
gł./szer./wys.
40/40,5/57,5 cm

regał
REG/11/8
gł./szer./wys.
36/80/113,5 cm

szafka
REG2D/11/8
gł./szer./wys.
37,5/80/113,5 cm

komoda    
REG2D1S/11/9
gł./szer./wys.
40,5/90/113,5 cm

regał narożny 
REGN/53/220
gł./szer./wys.
35/101,5/221 cm

komoda mobilna
KON3S
gł./szer./wys.
40/40/56 cm

biurko
BIU/72/150
dł./szer./wys.
150/70/72 cm 

biurko
BIU/72/100
dł./szer./wys.
100/70/72 cm  

łącznik do biurek
LAC/70
gł./szer./wys.
70/70/2 cm  

regał
REG/53/114
gł./szer./wys.
35/52,5/114 cm

szafka
REG2D/114
gł./szer./wys.
35/79/114 cm

regał
REG/53/220
gł./szer./wys.
35/52,5/221 cm  

regał
REG2D/220
gł./szer./wys.
35/79/221 cm

regał zamknięty
REG4D2S/220
gł./szer./wys.
35/79/221 cm

wszystkie 

elementy
systemu Executive

nowość

remo jasny / 
biały lustrzany
połysk

  szary
wolfram / 
dąb san 
remo jasny

dąb san 
remo jasny

  szary wolfram/
dąb san remo
jasny / biały
lustrzany połysk

W przypadku zestawienia szafy narożnej z regałami o bokach o gr.49 należy szafę wysunąć do przodu, równając przednie krawędzie boków przylegających segmentów.



wszystkie 

elementy
systemu Roksana II

Dostępne również w rozmiarze :
140 - 241/168/91cm, powierzchnia spania. 140/200 cm
180 - 241/207/91cm, powierzchnia spania. 180/200 cm

w opcji: materac, stelaż lub pakiet LMBK 
(stelaż na podnośnikach gazowych, pojemnik na pościel) 

biały lakier 
wysoki połysk / 
biały wysoki 
połysk

szafa
SZF3D/22/18
gł./szer./wys.
58,5/180/221 cm

komoda
KOM6S/12/6
gł./szer./wys.
48,5/60/115 cm

komoda
KOM4S/8/14
gł./szer./wys.
48,5/130/78 cm

szafka nocna
KOM2S/4/5
gł./szer./wys.
43,5/53/36cm

łoże 
ROKSANA II NEW FUTON
dł./szer./wys.
241/188/91cm
powierzchnia spania. 160/200 cm

wszystkie 

elementy
systemu Doors

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

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

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

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

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

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

w opcji 

dąb sonoma wenge

szufl ada
SZUF/60
w opcji

półki 2szt.
SZF3D/22/18
w opcji

półka
POL/OB/60
w opcji

wieszak na spodnie
WIE/60
w opcji

półka
POL/60-BK
w opcji
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wszystkie 

elementy
systemu Luca

modrzew sibiu 
jasny / 
sosna larico

łóżko
LOZ/180
dł./szer./wys.
205,5/186/58,5-90,5 cm  

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
205,5/166/58,5-90,5 cm  

szufl ada
SZU
dł./szer./wys.
104/80/21 cm  

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
42/150/90,5 cm  

szafa
SZF5D
gł./szer./wys.
61,5/241/212,5 cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
42/60/49cm

w opcji 

• łóżka sprzedawane w komplecie z 2 szufl adami

dąb sonoma /
biały

wszystkie 

elementy
systemu Belinda

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
212/171/53-86 cm   

szafa
SZF4D
gł./szer./wys.
60/240/220 cm

szafka nocna
KOM2S
gł./szer./wys.
42/57/41 cm

w opcji 



wszystkie 

elementy
systemu Martina

dąb san remo /
biały

szafa
SZF4D
gł./szer./wys.
59/227,5/213 cm

szafka nocna
KOM2S
gł./szer./wys.
41/46/40 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
204/165/40-85 cm

w opcji 

dąb san remo 
jasny /
biały

wszystkie 

elementy
systemu Mercur

w opcji 

szafa 
SZF4D4S/B 
gł./szer./wys.
60,5/234,5/211 cm

łóżko 
LOZ/160 
dł./szer./wys.
204,5/165/42,5-84,5 cm 

szafka nocna 
KOM2S 
gł./szer./wys.
42/75/42 cm

komoda
KOM3D3S 
gł./szer./wys.
40/135,5/90 cm

 320     elementy systemu 321



legenda / objaśnienie oznaczeń

fronty 
w połysku

listwa
maskująca

oświetlenie 
halogenowe

bezuchwytowe
otwieranie
frontów

markowe
zawiasy

dodatkowe
półki w opcji

pojemnik
na pościel
- szufl ada

półka 
na klawiaturę
w opcji

elementy 
do indywidulanej 
konfi guracji

płynne i ciche 
domykanie 
szufl ad

pojemnik
na pościel

energooszczędne
oświetlenie
LED

biżuteryjne 
uchwyty 
z kryształkami 
Swarovskiego

dodatkowa
powierzchnia 
do spania

drewno
naturalne
i fornir

równomierne
i ciche domykanie
frontów

stelaż
na podnośnikach
gazowych

laminat o podwyższonej
odporności na zarysowania
i uszkodzenia

szkło
hartowane

materac i wkład
do łóżka 
w opcji

wezgłowie 
tapicerowane 
w opcji

Dziękujemy za głosy oddane na markę Black Red White.

* Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.
** W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Nie można wymienić lamp w oprawie.





Black Red White S.A.

ul. Krzeszowska 63

T +48 84 68 50 202

Więcej inspiracji 
i adresy naszych salonów 
znajdziesz na brw.com.pl

Pobierz aplikację mobilną

E-mail: bok@brwsa.pl

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu oddania katalogu 
do druku (07/2016). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.com.pl. 
Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają wykończenia i zwieńczenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane 
w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. 
Większość mebli prezentowanych w katalogu jest sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osią-
gnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Podane informacje o dostępności są informacjami aktualnymi na dzień oddania katalogu do druku, w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji 
zamówienia skontaktuj się ze sprzedawcą. Podane ceny są cenami sugerowanymi detalicznymi obowiązującymi do 12/2016.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
 




