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Do tworzenia Domu potrzeba serca i zaangażowania, 
które trudno porównać z czymkolwiek innym. Efektem tej pracy 
jest bezpieczna przystań dla całej rodziny. Miejsce, w którym 
można odpocząć, nabrać sił i czuć się bezpiecznie.

Pomimo że cały Dom cieszy się z efektów tej pracy, 
to wysiłek wkładany w projektowanie, meblowanie, 
dekorowanie i utrzymanie Domu często nie jest zauważany.

Black Red White podziwia domowych projektantów. 
Jesteśmy im wdzięczni za zaangażowanie w tworzenie Domu. 
To oni nadają naszej firmie głębszy sens. To dla nich co roku 
tworzymy nowe kolekcje i produkty. Widząc, ile serca wkładają 
w Dom, wspieramy ich naszą wiedzą i doświadczeniem. 
Inspirujemy i wspólnie z nimi szukamy rozwiązań, współtworząc 
najważniejsze dla nich miejsce na ziemi.

Dlatego, jakikolwiek jest Wasz styl i pomysł na Dom, jesteśmy 
dumni, że możemy stać się jego częścią.

Black Red White
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W pozytywnym 
  otoczeniu powstają 
najpiękniejsze idee

To otoczenie tworzy każdy z nas, projektując i urządzając 
wnętrze. Potem jednak ono zaczyna oddziaływać na nas  
– wpływa na nastrój, odpoczynek, kreatywność. W pewien spo-
sób kształtuje naszą codzienność. I dlatego pomysł i wysiłek wło-
żone w tworzenie własnej przestrzeni zwracają się z nawiązką. 
Szukasz właśnie pomysłu? Przeczytaj, skąd go biorą inni. Służy-
my inspiracją, reszta należy do Ciebie!
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jacek Kolasiński
aRChITEkT

Lubię mieć wszystko 
na wyciągnięcie ręki
Najlepszą architekturę przyciągają najlepsze lokalizacje. 
Tam, gdzie przestrzeń jest najcenniejsza, warto ją szczególnie starannie zorganizować.

dkąd otacza mnie świadomie 
wybrana dzielnica, rowero-

wy wypad z mojego mieszkania za-
pewnia mi dostęp do wszystkiego, 
co dla mnie najważniejsze. Odwie-
dzam znajomych i ulubione zakąt-
ki. Uświadomiłem sobie, jak ważne 
jest odnalezienie miejsca, w którym 
chce się mieszkać. Lubię wracać 
do mojego mieszkania, w którym 

odnajduję spokój, ładuję baterie  
i gdzie rodzą się najlepsze pomysły. 
Moja przestrzeń do życia jest ela-
styczna. Dostrzegam w niej wielki 
potencjał, znajduję wciąż nowe roz-
wiązania dostosowujące ją do wła-
snych zwyczajów i upodobań. Dobra 
organizacja przestrzeni dotyczy tak 
samo miasta i mieszkania, jak pokoju 
czy szuflady. Zmienia się tylko skala.

O
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Trendy we wnętrzach 
przychodzą i odchodzą
Niektóre trwają parę miesięcy, inne kilka lat. Coraz częściej zdarza mi się słyszeć pytanie: 
czy warto się nimi przejmować? Czy mieszkanie musi być modne? Jasne, że nie. 
Przecież najlepiej czujemy się w przestrzeni, która odpowiada naszym osobistym upodobaniom. 
Podążanie za trendami nie jest obowiązkowe, ale… to fajna zabawa!

ak jak lubimy czasem zmie-
nić fryzurę czy sukienkę, tak 

chętnie odświeżamy wnętrze, by 
wyglądało na nieco bardziej „aktu-
alne”. To pobudza kreatywne my-
ślenie i daje wiele satysfakcji. Co 
więcej, pogodzenie własnego gustu 
z modą jest zarówno możliwe, jak  
i wskazane. Wystarczy, że urządza-
jąc dom, zastosujemy dwie proste 
zasady. Po pierwsze, z obowiązują-
cych trendów będziemy wybierać 
tylko te, które są nam bliskie. Nie 
pomaluję ścian na ciemną zieleń, 

bo kocham jasne wnętrza, ale za to 
kupię komodę w modnym kolorze, 
bo akurat ten kolor należy do moich 
ulubionych. Druga zasada: trudne 
do wymiany elementy wyposażenia 
(np. podłoga, duże meble) dobiera-
my, nie kierując się żadnymi tren-
dami. Powinny być ponadczasowe, 
neutralne i proste. Zabawę z modą 
ograniczamy do dekoracji i akceso-
riów. Zawsze łatwiej zmienić dywan 
niż całą zabudowę w kuchni. Jest 
tyle możliwości na zmianę, nie czy-
niąc zbyt wielkich zmian!

T

ewa Mierzejewska
DzIEnnIkaRka, 
auToRka Bloga EWaIWnETRzE.Pl
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kolekcja Amsterdam
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W których wita nas wyjątkowa atmosfera – taka, jaką lubimy najbardziej. Chcielibyśmy 
schować ją do kieszeni i zabrać ze sobą. To właśnie o niej warto pamiętać, urządzając swój dom.

Są wnętrza, w których 
od progu czujemy się dobrze

magda Tomkowicz
PaSJonaTka FoTogRaFII, auToRka PRoFIlu na InSTagRaMIE: @MagDaToMkoWICz

awno temu zaczytywałam 
się w książkach Małgorza-

ty Musierowicz. Wciąż pamiętam 
atmosferę mieszkania Borejków, 
z jego przykurzoną biblioteką, wy-
służonym fotelem i wielkim stołem. 
Marzyłam o takim domu – ciepłym, 
wypełnionym śmiechem i rozmowa-
mi. To marzenie się spełniło – mam 
czterech synów, a nasz dom tętni 
życiem. I choć kocham dobry design, 
uważam, że we wnętrzach chodzi  
o coś więcej niż stylowe dodatki.  

Najważniejsze jest to, by były one 
nasze. Byśmy czuli się w nich do-
brze. Tak jak w sztuce chodzi o emo-
cje, a do ich oddania i wzbudzenia  
u odbiorców nie wystarczy nawet 
najlepsza technika, tak w urządza-
niu wnętrz chodzi o nadanie im 
głębszego sensu niż ten, który wyni-
ka z doboru kolorów czy ustawienia 
mebli. Chodzi o stworzenie domu. 
Nie jest to łatwe, ale wierzę, że każ-
dy z nas ma to w sobie, to marzenie. 
Od niego wszystko się zaczyna. 

D
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kolekcja Pori
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Harmonia, styl, 
szyk, a do tego 
funkcjonalność
To chyba słowa klucz, którymi można by opisać mój dom, 
moje projekty i może nawet mnie.

wielbiam zmieniać rzeczywi-
stość, udoskonalać ją i upięk-

szać, zestawiając ze sobą tekstury, 
kolory i wzory. Decydując się na 
dominujący styl lub kolor, to do 
niego dobieram pozostałe ele-
menty, przekładając, dostawiając, 
zabierając, tak aby na końcu nie 
było ani za mało, ani za dużo - czę-

sto mieszając style. Od zawsze by-
łam też bardzo techniczna. Ważna 
dla mnie była funkcjonalność, ale 
i piękno jednocześnie. Dziwiłam 
się, jak użyteczne rzeczy mogą być 
takie nieatrakcyjne? Może właśnie 
dlatego pisząc swojego bloga, 
skupiam się na poradach i próbuję 
łączyć funkcjonalność z pięknem.

U

Karolina zagrodzka
BlogERka, auToRka houSElovES.CoM
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Mój dom 
– moje miejsce

joanna chybowska-Kaczmarek
DyREkToR DS. 

zaRząDzanIa  PRoDukTEM

Dom musi spełniać potrzeby wszystkich mieszkańców, 
a meble odpowiadać ich oczekiwaniom.

naszej pracy kierujemy się 
przekonaniem, że Dom po-

winien być dopasowany do potrzeb  
wszystkich swoich mieszkańców, ni-
gdy odwrotnie. Dlatego projektując 
kolekcje zawsze zaczynamy od ob-
serwacji naszych klientów. Bierzemy 
pod uwagę różne sytuacje i etapy ży-
cia, by kreować dla nich rozwiązania 
ponadczasowe - takie, które zawsze 
sprawdzą się znakomicie. Tworzymy 
meble dedykowane różnym grupom 
wiekowym - niemowlakom, dzieciom, 

rodzicom i seniorom - tak uniwersal-
ne, by z łatwością dopasowywały się 
do zmieniającego się świata. Wierzy-
my, że w swoim Domu każdy powi-
nien czuć się dobrze i... 

tylko przemyślany 
design pozwala tworzyć 
komfortowe 
wnętrza dla wszystkich 
domowników. 

Nasze najnowsze kolekcje mebli dla 
niemowląt i dzieci zaprojektowali-
śmy więc tak, by pięknie prezento-
wały się również w sypialni rodziców, 
umiejętnie łącząc te dwa pomiesz-
czenia. Dzięki temu, niezależnie od 
metrażu, każdy może stworzyć baj-
kowy pokój dla najmłodszych. Wyjąt-
kowy, tak jak pierwsze dni spędzone 
razem. Poszanowanie wspólnej prze-
strzeni i potrzeb każdego z domow-
ników jest bowiem naszym prioryte-
tem przy projektowaniu mebli. 

W
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dziękujemy, 
że wybieracie 
meble 
Black Red White
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To tu tętni życie Twojego domu. Tutaj rodzina spędza wspól-
nie czas. aranżując tę przestrzeń, pomyśl o wszystkich domow-
nikach. Co lubicie robić razem? a co chcielibyście robić częściej? 
Może przydałby Wam się większy stół zachęcający do wspólnych 
posiłków? a może warto postawić na przytulny kącik kawowy, 
bo to on u Was sprzyja zwierzeniom? upewnij się, że na kanapie 
i fotelach przed telewizorem jest miejsce dla każdego. a goście? 
a pies? ok, dorzućmy jeszcze miękki dywan!

pokój
 dzienny
i jadalnia
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Patras
Odkryj nową odsłonę klasyki. Meble 
w ciepłym odcieniu dębu zaskakują 
nie tylko doskonałymi akcesoriami, 
ale też nietuzinkowym wykończe-
niem. To jednak nie wszystko. Zwróć 
uwagę na uchwyty – niczym eleganc-
ka biżuteria zdobią fronty mebli, ze 
smakiem uzupełniając całość. 

nowość

kolekcja Patras 
szafka rtv RtV2s wym. 44,5/153/48 cm; szafka wisząca sfW/153 wym. 35/153/39,5 cm; komoda koM2d4s wym. 44,5/153/93 cm; regał Reg2d1s wym. 44,5/93/201 cm; stolik Moko/120/50/43 
wym. 120/50/43 cm; fotel lUke es wym. 80/80/82 cm; pufa / stolik tahiti h wym. 62/35/62 cm
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eleMenty kolekcji 

Patras sTr. 365
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kolekcja Patras 
1. komoda koM5s wym. 44,5/93/93 cm; szafa szf2d wym. 59/103/201 cm; fotel casey es wym. 94/107/86 cm    2. patera ozdobna, kolor: czerwony, szkło, śr. 35 cm, 59,99    3. dywan avanti 
Dorin, kolor: szary, wym. 133x180  cm, 149,-    4. filiżanka gold 300 ml, spodek gold śr. 16 cm, kolor: złoto, 24,99    5. lampa stołowa Joy wym. 57x18x32 cm, 1xE27 40W *, 239,-    6. komoda koM2d4s 
wym. 44,5/153/93 cm

3

5

4

2

6

6

W wyglądzie i kolorze  
drewna zaklęte są 
leśne baśnie  
i szum wiatru

Doceniając piękno natury i niezwykłą moc de-
tali stworzymy wnętrze z unikatowym charak-
terem. Meble w kolorze drewna mogą tchnąć 
nostalgią lub nawiązywać do najnowszych 
trendów – wszystko zależy od tego, jakimi do-
datkami je otoczymy. Tak jak tutaj. Neutralne 
meble nie konkurują z wnętrzem i pozwalają 
brylować kolorom – miętowym i turkusowym 
barwom tkanin. 
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Kada
Ten styl odpowiada na wszystkie po-
trzeby codziennego życia. Nie brak 
w nim funkcjonalnych rozwiązań, 
wysmakowanego wzornictwa i desi-
gnerskich smaczków. Chcesz poczuć 
się komfortowo? Sprawdź, jak deli-
katnie i bezszelestnie domykają się 
fronty.

nowość
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kolekcja Kada 
witryna Reg1W1d wym. 45,4/69,1/204,5 cm; komoda koM3d3s wym. 45,4/149,1/98,5 cm; półka pol/149 wym. 28/149/20 cm; szafka rtv RtV3s wym. 45,4/149,1/58,7 cm; fotel lUke es 
wym. 80/80/82 cm

eleMenty kolekcji 

Kada sTr. 398
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Piękne klasyczne meble 
w kolorze ciemnego drewna 
sprawdzą 
się także 
w nowoczesnym 
wydaniu

Dobierz nowoczesne dodatki w kolorach 
różu, szarości czy złota i baw się designem! 
Nie bój się odważnych zestawień. Wnętrze 
powinno wyrażać Ciebie.

2

3

4

6

kolekcja Kada 
1. komoda koM3d3s wym. 45,4/149,1/98,5 cm; fotel lUke es wym. 80/80/82 cm    2. dywan Deep 3D, kolor: antracytowy, wym. 160x230  cm, 399,-    3. pufa / stolik lafU h wym. 60/40/60 cm    
4. wazon ceramiczny, kolor: różowy, wym. 11,5x11,5x30 cm, 49,99    5. lampa podłogowa umbra wym. 150x25x29 cm, 1xE27 40W *, 239,-    6. ramka na zdjęcie yellowstone, wym. 10x15 cm, 12,99; wym. 
13x18 cm, 15,99    7. szafka rtv RtV3s wym. 45,4/149,1/58,7 cm; pufa / stolik phUket h wym. 44/50/44 cm; pufa / stolik lafU h wym. 60/40/60 cm

1

5
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Haga
Poznaj kolekcję Haga i stwórz so-
bie przestrzeń, w której każdy dro-
biazg na stałe znajdzie swoje miej-
sce. Spójrz – tuż za przeszklonymi 
drzwiami witryn powstał dom dla 
książek. To tam czekają na kolejny 
wieczór, kiedy w końcu zapragniesz 
sięgnąć po kolejną z nich. 

już wkrótce
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kolekcja Haga 
szafka rtv RtV2d wym. 43,2/150/60 cm; witryna Reg2W wym. 43,5/91/203 cm; komoda koM2d4s wym. 43,5/151/95 cm; ława modai/s wym. 63/63/40 cm; narożnik mindoro recBK.2F wym. 
251/81-98/192 cm, pow. spania 124/188 cm

Pełna kolekcja dostępna 
jest na stronie brw.pl
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kolekcja Haga 
1. szafa szf2d1s wym. 57,9/100/203 cm; półka pol/150 wym. 27/150/25 cm; szafka rtv RtV2d wym. 43,2/150/60 cm    2. zestaw obiadowy Touch of The village, 18 elementów, porcelit, 
149,-    3. lampa wisząca Malmo wym. 100x45 cm, 1xE27 60W *, 199,-    4. dywan heksa, kolor: kremowo-czarny, wym. 160x230  cm, 259,-    5. cukiernica szklana z pokrywką z falbanką, wym. 
11,7x9 cm, 15,99    6. szafka koM2d wym. 43,5/101/95 cm;

2

6

3

4

5

Usiądź wygodnie i...

przekonaj się, 
jak przytulna 
może być szarość

Niegdyś surowa i zimna, dziś zyskała szero-
kie grono zwolenników, również tych, którzy 
kochają przytulne wnętrza. To barwa, którą  
z łatwością możesz udomowić. Jak? Wystar-
czy kropla drewna, szczypta dziennego świa-
tła i magia żywych kwiatów.
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Cannet
Tradycyjne w formie meble Cannet 
mają wyraźne ciągoty ku nowoczesno-
ści. Pięknie komponują się ze współ-
czesnymi dodatkami, modnym w tym 
roku kolorem zielonym, ale także  
z meblami typowymi dla lat sześćdzie-
siątych (jak stoliki kawowe na zdjęciu). 
Uroku dodają im półokrągłe uchwyty 
rodem z aptekarskiej szafki.
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Cannet sTr. 352

WeRsje 
koloRystyczne

2

kolekcja Cannet
szafka rtv RtV3s wym. 45/160/51 cm; półka pol/160 wym. 30/160/20 cm; witryna Reg2d2W3s wym. 40/89,5/130,5 cm; witryna Reg2d1W2s wym. 40/89,5/130,5 cm; ława tRiango s  
wym. 80/65/42 cm; ława tRiango l wym. 110/85/50 cm; fotel stRaWinsky ii es wym. 94/106/91 cm; moduły linea 1,5s/1,5s wym. 214/88/92 cm
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kolekcja Cannet 
1. ława tRiango l wym. 110/85/50 cm    2. ława tRiango s wym. 80/65/42 cm    3. komoda koM3d3s 45/134/88,5 cm    4. komoda koM3d3s wym. 45/134/88,5 cm; stół cannet wym. 
160-200/90/76,5 cm; krzesło cannet wym. 52/45/97 cm

Z wielką pompą wracają do łask 

Liście to znów 
ulubiony motyw 
dekoracyjny

Modne są zwłaszcza duże liście, m.in. liście 
palmy, monstery, przywodzące na myśl 
soczystą dżunglę, a także liście paproci, 
która do niedawna była uważana za relikt 
PRL-u. Zatem od dziś wnętrza urządzaj...  
w sklepie ogrodniczym! Mile widziane są 
też botaniczne dekory na tkaninach, obra-
zach, przedmiotach.

1

3
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Amsterdam
Ta kolekcja to ukłon w stronę trady-
cyjnej skandynawskiej stylistyki, którą 
utrzymano w bardzo modnych kolo-
rach bieli, dębu i szarości. W zależności 
od wybranych dodatków Amsterdam 
stworzy wnętrze eleganckie o nieco 
nostalgicznym klimacie lub iście skan-
dynawskie, z charakterystyczną przy-
tulną atmosferą.
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WeRsje 
koloRystyczne

2

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Amsterdam sTr. 353
kolekcja Amsterdam 
regał Reg/13/9 wym. 30/90/129 cm; szafka rtv RtV4s/6/14 wym. 40/137/59 cm; witryna wisząca sfW1W/4/14 wym. 33/137/37 cm; regał Reg/20/11 wym. 34/110/200 cm; szafka koM2d1k/11/11 
wym. 43-40/105/110 cm; ława s256-law2s/4/12 wym. 120/50/45 cm; fotel aMsteRdaM wym. 71/108/79 cm
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Relikty przeszłości? O nie! 
Zobacz, jak prezentują się

nowe wcielenia 
tradycyjnych 
mebli

Sekretarzyk, bujane krzesło, kredens – myślisz, 
że nie pasują do nowocześnie urządzonego 
wnętrza? Wkomponują się w nie świetnie, je-
śli wybierzesz współczesne wersje tych mebli.  
I nadadzą mu „smaczek”. Są też funkcjonalne 
– sekretarzyk wyznaczy miejsce do pracy, a po 
zamknięciu ukryje biurowy rozgardiasz. Pa-
kowny kredens pomieści całą zastawę. A bu-
jany fotel – no cóż, kto nie chciałby wieczorem 
zasiąść w nim z ulubioną książką w ręku?

1

kolekcja Amsterdam 
1. fotel bujany aMsteRdaM wym. 96/61/106 cm    2. witryna Reg2W3s/20/11 wym. 40/110/200 cm; witryna Reg2W/20/11 wym. 40/110/200 cm; witryna nad2W/7/18 wym. 31/178/70 
cm; komoda koM2d4s/8/18 wym. 40/178/75 cm; stół rozkładany aMsteRdaM wym. 200-300/90/75 cm; krzesło aMsteRdaM + poduszka (w opcji) wym. 50/45/95 cm    3. drewniana ramka na 
zdjęcia, kolor: biały, wym. 13x18 cm, 21,99; wym.18x24 cm, 25,99    4. świeca pieńkowa Rustic, kolor: szara, wym. 6,8x8 cm, 8,99    5. lampa stołowa Chester wym. 44x29 cm, 1xE27 60W *, 159,-     
6. koc z mikrofibry, kolor: szary, 100% poliester, wym. 130x160 cm, 35,99    7. regał Reg/20/11 wym. 34/110/200 cm; szafka koM2d1k/11/11 wym. 43-40/105/110 cm (szafka nie ma opcji biurka); krzesło 
aMsteRdaM + poduszka (w opcji) wym. 50/45/95 cm

2

3

4

5

6
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Karet
W tej kolekcji liczą się detale. Dyskret-
ne, poziome frezy na frontach oraz 
zgrabne punktowe uchwyty sprawiają, 
że proste meble wyglądają naprawdę 
stylowo. Śnieżnobiałą aurę systemu 
Karet wspaniale uzupełnią czarne lub 
szare dodatki, np. stolik kawowy z ko-
lekcji Modai. A może zdecydujesz się na 
odważniejszą wersję kolorystyczną?
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WeRsji 
koloRystycznych

oRaz 2 Rodzaje 
fRontóW

10

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Karet sTr. 354
kolekcja Karet 
komoda koM5s_B wym. 40,5/56/112,5 cm; szafka wisząca sfW/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; szafka rtv RtV2s_B wym. 55,5/143,5/33,5 cm; szafka koM4d_B wym. 40,5/105/112,5 cm; komoda 
koM2d4s_B wym. 40,5/143,5/92 cm; witryna Reg1W2s_B wym. 40,5/56/200,5 cm; ława Modai  wym. 83/83/40 cm; stół dinaRo wym. 140-180/90/76 cm; krzesło dinaRo wym. 58/46/90 cm; 
sofa maXime 1,5 s wym. 132/85/88 cm
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kolekcja Karet 
1. szafka koM4d_a wym. 40,5/105/112,5 cm; pufa linea h (70x70) wym. 72/46/82 cm    2. komoda koM2d4s_B wym. 40,5/143,5/92 cm; witryna Reg1W2s_B wym. 40,5/56/200,5 cm; stół dinaRo  
wym. 140-180/90/76 cm; krzesło dinaRo wym. 58/46/90 cm    3. dywan Wave, kolor: szaro-turkusowy, wym. 230x160 cm, 349,-    4. wazon ceramiczny, kolor: srebrny mat, wym. 13x13x21 cm, 44,99     
5. koc Jamaica, 40% akryl, 30% poliester, 20% bawełna, 10% wełna, kolor: jasny szary, wym. 140x200 cm, 149,-    6. lampa podłogowa across wym. 160x60 cm, 1xE27 60W *, 559,-     

Nowe etno 
specjalnie do białych wnętrz

Ten nurt pojawił się jako próba pogodzenia na-
szej miłości do jasnych, prostych wnętrz w stylu 
skandynawskim oraz etnicznego zdobnictwa, 
które przenosi wyobraźnię w świat dalekich 
podróży, przypomina o wakacjach i przygo-
dach. Nowe etno wprowadza ludowe moty-
wy w stonowanej kolorystyce – bieli, szarości, 
czerni oraz kolorach ziemi. Pozwala cieszyć się 
egzotyką, jednocześnie nie zaburzając harmo-
nii białego wnętrza.

3
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Holten
Spójrz, jak ciepłe blaty w kolorze 
drewna ciepło otulają minimali-
styczne bryły, akcentując nieskazi-
telny kolor i lśniącą powierzchnię 
lakierowanych frontów. To jednak 
nie wszystko. Pokochasz tę kolekcję 
nie tylko za styl, ale też za to, z jaką 
lekkością domykają się fronty.

nowość
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kolekcja Holten 
witryna Reg2d1W wym. 42/98/156,5 cm; komoda koM1d3s wym. 42/156/83,5 cm; witryna Reg1d1W wym. 42/68/203,5 cm; ława tRiango s wym. 80/65/42 cm; fotel casey es wym. 
94/107/86 cm; pufa / stolik phUket h wym. 44/50/44 cm; pufa / stolik tahiti h wym. 62/35/62 cm

eleMenty kolekcji 

Holten sTr. 356
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kolekcja Holten 
1. komoda koM1d3s wym. 42/156/83,5 cm; witryna Reg1d1W wym. 42/68/203,5 cm; pufa / stolik lafU h wym. 60/40/60 cm; fotel feRB es wym.60/88/69 cm    2. witryna Reg2d1W wym. 
42/98/156,5 cm    3. karafka szklana Indis, 1l, 69,99    4. szklanka gold, 250 ml, 11,99    5. pudło Palma wym. 30x18x19 cm, 7,99; wym. 37x30x32 cm, 13,99    6. koc zygzak, 60% bawełna, 35% akryl, 5% 
poliester, kolor: szary, wym. 150x200 cm, 119,-    

2

Szukasz sposobu na 
połączenie 
nowoczesności 
z tradycją?

Zwróć uwagę na to, jak wdzięcznie współgra-
ją ze sobą wykończony na wysoki połysk ko-
lor bieli i okleina wiernie odzwierciedlająca 
barwę i rysunek naturalnego drewna. Dwa 
kontrasty, choć zupełnie różne od siebie, ide-
alnie się uzupełniają, dzięki czemu wnętrze 
zgrabnie godzi ze sobą dwa różne bieguny 
aranżacji. Ten duet w każdej sytuacji spraw-
dzi się idealnie.

5
3

6
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Heda
Styl vintage powraca w wielkim stylu. 
Prosty i bezpretensjonalny, z gracją 
łączy w sobie przywiązanie do staro-
ci i nowoczesny minimalizm. Czerpiąc 
całymi garściami z lat 50., 60. i 70., 
wnosi we wnętrza domów i mieszkań 
odrobinę nostalgii. Odkryj go z kolek-
cją Heda.

nowość
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kolekcja Heda 
komoda koM2d3s wym. 40,5/150/90 cm; witryna Reg1W2s wym. 40,5/56/194,5 cm; szafka rtv RtV1d1s wym. 40,5/135/55 cm; półka pol/135 wym. 19,5/135/14 cm; witryna Reg1d1W wym. 
40,5/85/140,5 cm, ława laW1s wym. 110,5/60/45,5 cm; fotel feRB es, wym. 60/88/69 cm

eleMenty kolekcji 

Heda sTr. 365
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kolekcja Heda 
1. witryna Reg1d1W wym. 40,5/85/140,5 cm    2. talerz deserowy grey śr. 20 cm, porcelit, 7,99    3. serwetki Filix, 20 szt., kolor: biało-beżowy, dekoracja, wym. 33x33 cm, 5,99    4. filiżanka 280 ml, 
spodek śr. 16 cm Brunch, porcelana, 12,99    5. świecznik szklany, kolor: bursztynowozłoty, wym. 11,5x30 cm, 31,99; wym. 11,5x35 cm, 36,99    6. regał Reg1s wym. 40,5/56/194,5 cm; biurko BiU2s 
wym. 120,5/60/77 cm; półka pol/135 wym. 19,5/135/14 cm

Spójrz, jak pięknie prezentuje się 

duet butelkowej 
zieleni i bieli

Butelkowa zieleń zaliczyła swój wielki 
come back. Warto z nią eksperymentować, 
bo jest niemal tak uniwersalna jak czerń,  
a jednak o wiele mniej banalna i oczywista. 
Jeśli ten kolor skradł również Wasze serca, 
warto przemycić go do wnętrza. Ponieważ 
to barwa intensywna, opłaca się przełamać 
ją delikatną bielą. 

1
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Modai / 
Moko
Poznaj kolekcje subtelnych mebli 
w stylu minimalistycznym. Z pew-
nością zachwycą Cię swoim niewy-
muszonym pięknem. Prosta forma, 
gładkie fronty, lekkość i funkcjonal-
ność to tylko niektóre cechy tych 
wyjątkowych mebli.
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kolekcja Modai 
szafka wisząca sfW2k/3/12 wym. 32/120/30 cm; szafka wisząca sfW1k/3/6 wym. 32/60/30 cm; szafka rtv RtV2d1s/6/16 wym. 42/160/62 cm; regał Reg/160/200 wym. 40/162/202 cm; ława 
Modai wym. 63/63/40 cm

Poznaj całą kolekcję mebli 
minimalistycznych na: brw.pl

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Modai / 
Moko sTr. 376
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Oto Twoje wnętrzarskie ABC, 
czyli paleta 
kolorów i form, 
które stanowią 
podstawę 
designu

Biel, czerń, odcienie szarości i beżu, a także 
naturalne drewno. Meble w tych kolorach,  
o prostej nienarzucającej się formie, to wybór  
zawsze trafiony. Stworzą podstawę, na któ-
rej możesz zbudować, co zechcesz. Zmienia-
jąc jedynie dodatki, zmienisz klimat wnętrza.

kolekcja Modai 
1. szafka rtv RtV2d/6/12 wym. 42/120/62 cm; pufa eMilly h wym. 71/43/56 cm    2. szafka rtv RtV2d/4/12 wym. 42/120/42 cm; szafka wisząca sfW/3/6 wym. 30/60/30 cm; szafka wisząca 
sfW2k/3/12 wym. 32/120/30 cm; nadstawka nad/1/6 wym. 32/56/12 cm    3. regał Reg/160/200 wym. 40/162/202 cm    4. kosz Siro, wym. 18x18x12 cm, 19,99; wym. 23x23x15 cm, 24,99; wym. 
28x28x18 cm, 29,99    5. kosz Bamboo, wym. 35x25x15 cm, 36,99    6. kosz Bamboo, wym. 22x16x13 cm, 17,99    7. lampa stołowa Camporale wym. 30x56 cm, 1xE27 60W *, 219,-
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kolekcja Modai / Moko
1. stolik Modai/s 63/63 wym. 63/63/40 cm; Moko 3 zestaw tV 180/40 wym. 42/180/200 cm    2. komoda moduł c pRaWy sfW1d_6_6p wym. 41/60/60 cm (nogi drewniane opcja B wym.  
36,5/169,5/20 cm); szafka rtv RtV2dsc2s/14/12 wym. 35/120/140 cm; stolik Moko/120/50/43 wym. 120/50/43 cm    3. dywan geometry, kolor: beżowo-szary, wym. 160x230  cm, 349,-    4. lampa 
podłogowa Joy wym. 143x25x32 cm, 1xE27 40W *, 289,-    5. zegar ścienny, plastik, śr. 25 cm, 24,99    6. świeca pieńkowa Rustic, kolor: szara, wym. 6,8x19 cm, 14,99    7. świeca zapachowa Rustic, kolor: 
jagodowy, wym. 7x16 cm, 16,99    8. półmisek Claudette śr. 26 cm, porcelana, 29,99    9. regał Reg3k6s/19/20 wym. 37/200/192 cm
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Bywa tak, że.. 

proste rzeczy 
są po prostu 
najlepsze

Nie zawsze warto eksperymentować – z ko-
lorem, formą czy funkcją. Czasem dobrze 
jest odpuścić i postawić na proste, uniwer-
salne wzornictwo, które nie robi wokół sie-
bie wiele szumu. Czy nie tego właśnie po-
trzebujesz do spokojnego relaksu?
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kolekcja Modai / Moko
1. szafka rtv RtV2d/6/12 wym. 42/120/62 cm    2. lampa wisząca Eye wym. 77x5,5 cm, 1xgu10 35W *, 119,-    3. salaterka Brunch wym. 24,5x11 cm, porcelana, 49,99    4. kubek Magma 330 ml, kolor: 
czarny,  porcelit, 6,99    5. stolik Moko/80/43 wym. 80/80/43 cm    6. koc Marocco, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, kolor: szary, wym. 150x200 cm, 119,-    7. Moko 6 zestaw tV 280/40 wym. 
42/280/200 cm; komoda koM4s/10/8 wym. 41/80/95 cm; stolik Moko/80/43 wym. 80/80/43 cm
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Spójrz, jak wysmakowane może być 

minimalistyczne 
wnętrze
Minimalistyczna stylistyka zakłada brak skom-
plikowanych dekoracji. W myśl wnętrzarskie-
go credo – aby umysł mógł odpocząć, dom nie 
może być przeładowany. Dlatego też meble 
w tym stylu powinny być maksymalnie pro-
ste, a wnętrze stonowane i praktyczne. Kolo-
ry też nie powinny przytłaczać. Preferowane 
są te jasne i najbardziej uniwersalne, jak biel 
czy drewno, ale wraz ze zmianą trendów do 
minimalistycznych wnętrz wkraczają też inne 
barwy – wyrazisty antracyt czy szarości. 
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Braga
Oaza spokoju. Po prostu zen. Kolek-
cja Braga to czystość, jasność i syme-
tria. Zaokrąglone fronty, dyskretnie 
schowane uchwyty, naturalny kolor 
drewna – wszystkie te cechy potęgu-
ją wrażenie harmonii, jaka panuje we 
wnętrzu. Nic jej nie zmąci. Zadba o to 
system płynnego i cichego domyka-
nia drzwi i szuflad.
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kolekcja Braga 
komoda koM1d3s wym. 40/160/85,5 cm; półka pol/150 wym. 26/150/5 cm; komoda koM6s wym. 40/160/85,5 cm; witryna Reg1d1W2s wym. 40/90/153 cm; ława tRiango l wym. 110/85/50 cm;  
pufa eMilly h wym. 71/43/56 cm; sofa maXime 1,5 s wym. 132/85/88 cm

eleMenty kolekcji 

Braga sTr. 360
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Zele
Zachwyca eleganckim minimalizmem 
i stonowaną gamą kolorystyczną, 
udowadniając, że proste formy nie 
potrzebują bogatej oprawy. Poznaj 
kolekcję Zele. Zauważ, że delikatne 
uchwyty subtelnie rysują się na gór-
nych krawędziach frontów – zwięk-
szając komfort, ale nie zaburzając es-
tetyki prostych form.

kolekcja Zele 
1. lampa stołowa Tomas wym. 42x20 cm, 1xE14 40W *, 139,-    2. ramka na zdjęcie yellowstone, wym. 10x15 cm, 12,99; wym. 13x18 cm, 15,99    3. filiżanka 200 ml, spodek 15,5 cm grey, kolor: 
szary, porcelit, 12,99    4. pudło zygzak a4, kolor: różowy, wym. 34x25x26 cm, 3,99    5. witryna Reg1W1d wym. 41/56/195 cm; komoda koM2d3s wym. 41/135/86 cm; szafka rtv RtV2s wym. 
41/135/45 cm; szafka wisząca sfW1k wym. 31/135/37 cm; witryna Reg1W3d wym. 41/90/195 cm; ława Triango l wym. 110/85/50 cm; ława Triango s wym. 80/65/42    6. szafka koM4d wym. 
41/104/106 cm

5

nowość

1

4

2
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eleMenty kolekcji 

Zele sTr. 411
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Bari
Lakierowane na wysoki połysk białe 
fronty w subtelnej oprawie bejcowane-
go drewna. Połączenie niezwykle ele-
ganckie – jak wszystko, co kojarzy nam 
się z włoskimi miastami i tamtejszym 
designem. Elementy drewniane są tak 
delikatne, że nawet pakowne szafki 
prezentują się lekko. Wrażenie to potę-
gują zaokrąglone krawędzie mebli.
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kolekcja Bari 
szafka koM4d wym. 40/103,5/106 cm; szafka wisząca sfW1k wym. 29/153,5/38 cm; szafka rtv RtV2s wym. 45/153,5/40 cm; witryna Reg1W1dl/p wym. 40/58,5/195 cm; ława tXl_011  
wym. 45/45/45 cm; ława BaRi wym. 113,5/60/43 cm; krzesło BaRi wym. 50/51/87 cm; stół BaRi wym. 140-180/80/75,5 cm

eleMenty kolekcji 

Bari sTr. 362
Kolekcja posiada również meble do sypialni. 
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl
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Zieleń na drewnianym blacie. 
To połączenie zawsze urzeka, 

bo jest wyjęte prosto z natury.

1
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kolekcja Bari 
1. komoda koM3d3s wym. 40/153,5/85,5 cm    2. witryna Reg1W1dl/p wym. 40/58,5/195 cm; szafka rtv RtV2s wym. 45/153,5/40 cm; szafka wisząca sfW1k wym. 29/153,5/38 cm; witryna  
Reg1W1d/13 wym. 40/93,5/125,5 cm; szafa szf2d wym. 56,5/93,5/195 cm; ława BaRi wym. 113,5/60/43 cm    3. poduszka dekoracyjna azure Prestige, kolor: miętowy, 100% poliester, wym. 
43x43cm, 39,99    4. lampa wisząca Portoryko wym. 90x30 cm, 1xE27 60W *, 229,-    5. ława tXl 014 wym. 45/45 cm    6. szklanka City z podwójną ścianką, 290 ml, 15,99

Włoski design 
jest synonimem stylu 
i najlepszej jakości. 

Zdobył renomę na całym świecie dzięki no-
watorskim rozwiązaniom, niezwykłemu wy-
czuciu elegancji, a także dbałości o detale  
i staranności wykonania. Nie bez powodu 
to Mediolan we Włoszech stał się stolicą 
designu – co roku odbywają się tam najpo-
pularniejsze na świecie targi wnętrzarskie.  
Tę włoską innowacyjność w zakresie stylu 
i technologii możesz z powodzeniem prze-
nieść do swego domu. Piękna forma, marko-
wy system płynnego domykania szuflad, po-
mysłowe dodatki – to robi wrażenie.

2
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Dreviso
Mocne blaty przypominające swoim 
wyglądem dębową deskę definiują 
styl kolekcji Dreviso. Wzrok przyciąga-
ją fronty, na których malują się piono-
we frezy i charakterystyczne uchwyty. 
Czy nie byłoby cudownie zostać tu 
chwilę dłużej, rozsiąść się wygodnie  
i delektować się chwilą?
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kolekcja Dreviso 
komoda koM2d3s/160 wym. 41,5/160/80,5 cm; półka pol/160 wym. 20/160/30 cm; szafka rtv  RtV2d/160 wym. 41,5/160/58,5 cm; witryna Reg1W/65/195 wym. 41,5/65,5/195,5 cm; 
ława Triango s wym. 80/65/42 cm; fotel stRaWinsky ii es wym. 94/106/91 cm

eleMenty kolekcji 

Dreviso sTr. 356
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Bergen
Twój azyl musi mieć niepowtarzalny 
charakter. Jeśli chcesz, by tchnął spo-
kojem i stylową elegancją, wybierz 
kolekcję Bergen. Oryginalny kolor 
drewna oraz bardzo ciekawa forma 
to jej cechy rozpoznawcze. Przyjrzyj 
się detalom, subtelnie „wciętym” bo-
kom brył. Oto nieoczywiste meble do 
nieoczywistych wnętrz.

3

1

2

4

5

6

7

kolekcja Bergen 
1. komoda koM4s wym. 47/72/116 cm    2. witryna Reg2W2d wym. 47/102/202 cm    3. podkładka, kolor: perłowy brąz, tworzywo sztuczne, śr. 38 cm, 7,99     4. wazon szklany, kolor: cieniowany 
czarno-szary, wym. 15x28 cm, 43,99    5. obrus len, kolor: biały, wym. 140x240 cm, 189,-    6. koszyk Siro, kolor: czarny / miedź, metal, śr. 30 cm, 24,99    7. lampa podłogowa Simple wym. 140x42 cm, 
1xE27 60W *, 169,-    8. witryna Reg3W wym. 47/156/150,5 cm
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eleMenty kolekcji 

Bergen sTr. 395
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kolekcja Bergen 
szafka rtv RtV3s wym. 47/156/64 cm; witryna wisząca sfW3W wym. 33,5/156/49,5 cm; witryna Reg3W wym. 47/156/150,5 cm; witryna Reg2W2d wym. 47/102/202 cm; ława tRiango l  
wym. 110/85/50 cm; ława tRiango s wym. 80/65/42 cm; pufa MateUs h 60X90 wym. 90/45/60 cm; sofa maXime 1,5 s wym. 132/85/88 cm
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kolekcja Dinaro 
1. szafka rtv RtV2s/4/16 wym. 47/155/43 cm; szafka wisząca sfW/4/16 wym. 30/155/43 cm; komoda koM2d4s/9/17 wym. 41/170/87 cm; witryna Reg1W2s/20/7 wym. 41/65/198 cm; stół dinaRo 
wym. 140-180/90/76 cm; krzesło dinaRo wym. 58/46/90 cm; ława tXl_011 wym. 45/45/45 cm    2. komoda koM2d4s/9/17 wym. 41/170/87 cm; witryna Reg1W2s/20/7 wym. 41/65/198 cm

Dinaro
Jeśli Twoje poczucie estetyki doma-
ga się prostych linii, konsekwentnych 
kształtów i białej świeżości, możesz 
krzyknąć „eureka!" Dyskretne, zinte-
growane uchwyty sprawiają, że nic nie 
zaburza harmonii, którą współtworzą 
elementy kolekcji. Przy tak neutralnej 
bazie masz pełną dowolność w wybo-
rze koloru i stylistyki dodatków.

1
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eleMenty kolekcji 

Dinaro sTr. 360

2
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Arosa
Meble jak obrazy w ramach. A w za-
sadzie nawet jak obrazy oprawio-
ne w passe-partout. Wyglądają tym 
zacniej, że tło to błyszcząca czerń, 
synonim elegancji. Ciekawym akcen-
tem kolekcji jest asymetryczny stolik 
kawowy, który ma kółka tylko z jed-
nej strony. Łatwiej go przesunąć, ale 
sam przypadkowo nie odjedzie. 

kolekcja Arosa 
witryna Reg2W wym. 40/105/149,5 cm; szafka rtv RtV2d1s wym. 45/160/42,5 cm; szafka wisząca sfW1k wym. 30/160/36 cm; witryna Reg1W wym. 40/64,5/200,5 cm; komoda koM3d1s  
wym. 40/160/89,5 cm; ława aRosa wym. 70/70/45 cm; moduły leon Recl/2sp wym. 291/90/183 cm
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eleMenty kolekcji 

Arosa sTr. 392
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Lubisz czerń, 
ale boisz się 
przytłoczenia?
Dobrym i bezpiecznym 
pomysłem są czarne detale.

Nie zdominują wnętrza tak jak meble w ca-
łości czarne, a jednak nadadzą mu szyku  
i elegancji. Czerń jest o tyle łatwym kolorem, 
że nie trzeba się martwić zróżnicowaniem 
odcieni – czarny do czarnego zawsze pasuje. 
Jeśli uznasz, że robi się za ciemno, możesz 
bez problemu dodać kilka białych lub jasno-
szarych elementów. Taki kontrast wychodzi 
czerni na zdrowie.

kolekcja Arosa 
1. patera ozdobna, kolor: srebrny, szkło, śr. 35 cm, 59,99    2. lampa podłogowa Dolorita wym. 50x162 cm, 3xE27 60W *, 649,-    3. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: srebro stare, wym. 13x18 
cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    4. miska Magma, kolor: czarny, śr. 14,5 cm, 7,99    5. witryna Reg2W wym. 40/105/149,5 cm; komoda koM3d1s wym. 40/160/89,5 cm; półka pol/150 wym. 
25,5/150/14 cm; stół aRosa wym. 140-180/90/76 cm; krzesła aRosa wym. 50/44/96 cm

1

2

3

4

 78      78     



5

 78     79 78     pokój dzienny i jadalnia



Raflo
Powrót do natury w bardzo klima-
tycznym wydaniu. Frezowane listwy 
po bokach dają piękną oprawę bryłom  
w naturalnym kolorze drewna. Haloge-
ny nastrojowo podświetlają ryflowane 
wnętrza witryn. Dzięki przeszkleniom 
frontowym i bocznym wygląda to wy-
jątkowo efektownie, szczególnie wie-
czorem. Nawet świece nie są potrzebne. 

1

kolekcja Raflo 
1. komoda koM2W4s/10/16 wym. 45,5/160/96,5 cm; komoda koM2d3s/7/15 wym. 35,5/152/73,5 cm; witryna wisząca sfW1Wk/4/15 wym. 25,5/152/37 cm; witryna Reg1W1s/19/6 wym. 
35,5/59/192,5 cm    2. poduszka dekoracyjna Magnolia, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 44,99    3. ramka na zdjęcie yellowstone, wym. 10x15 cm, 12,99; wym. 13x18 cm, 15,99    4. ława tXl024 wym. 
45/47 cm    5. lampa wisząca Eye wym. 77x5,5 cm, 1xgu10 35W *, 109,-    6. szafka rtv RtV2s/3/15 wym. 55,5/152/29 cm; witryna wisząca sfW1Wk/4/15 wym. 25,5/152/37 cm; witryna Reg1W1s/19/6 
wym. 35,5/59/192,5 cm
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eleMenty kolekcji 

Raflo sTr. 390

3

5

4

Kolekcja posiada również meble do sypialni. 
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl

2
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kolekcja Porto 
regał Reg2d1s wym. 40/88,5/199,5 cm; szafka rtv RtV2s wym. 44,5/128,5/44 cm; witryna wisząca sfW1W wym. 34,5/128,5/37 cm; komoda koM4s wym. 40/88,5/94 cm; komoda koM3d3s  
wym. 40/128,5/94 cm; witryna Reg1W2s wym. 40/58,5/199,5 cm; krzesło poRto wym. 50/45/93 cm; stół poRto wym. 160-200/90/76 cm; ława possi 80 wym. 90,5/90,5/42 cm

Porto
Jeśli marzysz o jadalni i salonie w kli-
macie prosto z wakacyjnego domku, 
kolekcja Porto jest właśnie dla Ciebie. 
Okleina o nieco surowym wyglądzie 
naturalnego drewna doskonale kom-
ponuje się z nowoczesnymi dodatkami 
w odcieniach bieli i szarości. To oczywi-
ście tylko propozycja. Może Twoja wy-
obraźnia podpowie inne zestawienia?
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WeRsje 
koloRystyczne

2

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Porto sTr. 359
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4

kolekcja Porto 
1. zestaw obiadowy Day By Day, 18 elementów, porcelana, 99,-    2. karafka szklana 1l, 9,99    3. 
bieżnik, Duni, perferowany, wym. 480x40 cm, 19,99    4. krzesło poRto wym. 50/45/93 cm; 
stół poRto wym. 160-200/90/76 cm    5. komoda koM3d3s wym. 40/128,5/94 cm; witryna 
Reg1W2s wym. 40/58,5/199,5 cm; krzesło poRto wym. 50/45/93 cm; stół poRto wym. 160-
200/90/76 cm

Marzysz o pięknie 
zastawionym stole?  
Wybierając naczynia do jadalni, 
pomyśl o całym wnętrzu. 

Czy będą się z nim dobrze komponować? 
Idealnie, jeśli motyw kolorystyczny lub zdob-
niczy powtórzy się gdzieś w pokoju. Jeżeli 
trudno Ci się zdecydować, pamiętaj, że biała, 
gładka zastawa zawsze się obroni. Zmieni swój 
charakter w zależności od reszty dekoracji  
i będzie pasować zarówno na rodzinne śniada-
nie w piżamach, jak i na wytworną kolację.

1

2

3
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Romance
Kształt powszechnie znany, a mimo 
to oczywiste jest, że kolekcja Roman-
ce daleka jest od banału. Jej prostą 
formę wzbogacają bowiem wysma-
kowane detale – bielony kolor drew-
na i uchwyty w kolorze srebra. Efekt 
jest wyjątkowy, jak zawsze, gdy pięk-
ne meble nadają wnętrzu charakter.
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kolekcja Romance 
komoda koM1d4s wym. 45/93/99 cm; komoda koM4d2s wym. 45/186/99 cm; szafka rtv RtV2d2s wym. 44/152/51 cm; witryna Reg1d1W wym. 45/93/201 cm; ława Triango l wym. 110/85/50 cm; 
pufa coRnet h wym. 54/47/54 cm

eleMenty kolekcji 

Romance sTr. 357
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Possi Light
Nasz sekret lekkości? Fronty o za-
okrąglonych krawędziach. Kompo-
zycje modułów rozmieszczonych na 
tle ściany z zachowaniem odstępów 
– albo wręcz „rozrzucone” na ścia-
nie, niczym składanka pamiątkowych 
zdjęć. Czujesz, ile tu przestrzeni i po-
wietrza? Witaj w Possi Light.

kolekcja Possi Light 
1. lampa stołowa Dundee wym. 29x29x44 cm, 1xE27 60W *, 189,-    2. poduszka dekoracyjna Wilk Syberyjski, kolor: różowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 59,99    3. poduszka dekoracyjna z guzi-
kiem, kolor: miętowy, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99    4. zegar ścienny, metal, śr. 70 cm, 199,-    5. koc Classic, kolor: średni beż, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, wym. 150x200 cm, 
119,-    6. szafka wisząca sfW1k/4/16 wym. 32/160/40 cm; szafka wisząca sfW1d/5/5 wym. 32/50/50 cm; szafka rtv RtV4s/4/16 wym. 42/160/41 cm    7. komoda sfW3s/8/5i wym. 42/50/75 cm 
+ komplet drewnianych nóżek    8. stół possi light wym. 145-185/85/76,5 cm ; krzesło possi light wym. 54/46/85 cm    9. szafka wisząca sfW1d/5/5 wym. 32/50/50 cm; szafka rtv RtV4s/4/16 
wym. 42/160/41 cm + komplet drewnianych nóżek; szafka wisząca sfW1k/4/13 wym. 32/130/40 cm

5

7

6

8

1

2

3

4
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WeRsji 
koloRystycznych

bilion

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Possi Light sTr. 371
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dobierz 
elementy 
dodatkowe

4 
RODZAJE 
NóżEK

4
RODZAJE 
DREWNIANyCH 
WSTAWEK

Meble doskonale dopasowane  
do potrzeb całej rodziny

Szukasz mebli wyjątkowych, które idealnie 
wpiszą się w Twój styl? Najlepiej zaprojek-
tuj je sam. Z dziesiątek modułów i kolorów 
z pewnością uda Ci się stworzyć takie bryły, 
jakich Twoje wnętrze potrzebuje. Masz do 
dyspozycji nie tylko różne korpusy i fron-
ty, ale także elementy dodatkowe – nóżki  
i drewniane wstawki. A zatem – do dzieła!

Stwórz swoją 
wersję kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora 
POSSI LIGHT.

wybierz 
kolory 
korpusu

3 
KOLORy 
ELEMENTÓW 
KORPUSU

zdecyduj 
o kolorze 
frontów

1 
PODSTAWOWy 
KOLOR 
FRONTÓW

35   
DODATKOWyCH 
KOLORÓW 
FRONTÓW

kolekcja Possi Light 
1. szafka wisząca sfW6d/12/18 wym. 32/180/115 cm; podest p/1/20i wym. 40/200/5 cm; szafka rtv RtV4s/4/16 wym. 42/160/41 cm; podest p/1/16i wym. 40/160/5 cm    2. półka p/1/20 wym. 30/200/5 cm;  
szafka wisząca sfW1k/4/16 wym. 32/160/40 cm; szafka rtv RtV4s/4/16 wym. 42/160/41 cm    3. szafka wisząca sfW/4/16 wym. 30/160/40 cm; szafka rtv RtV4s/4/16 wym. 42/160/41 cm + komplet 
drewnianych nóżek

1
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Possi Air
Z Possi Air zabawa kolorem i prostą 
formą pozwala tworzyć wyjątkowe 
wnętrza. Jej charakter możesz zmie-
niać w zależności od własnych upodo-
bań, wybierając kolorowe boxy-inser-
ty lub oryginalne nóżki – drewniane, 
dostępne w czterech kolorach do wy-
boru lub chromowane, w wersji mat 
lub połysk.
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kolekcja Possi Air 
komoda sfW3d3s/8/15 wym. 42/150/75 cm; szafka rtv RtV2d1s/4/16 wym. 42/160/41 cm; szafka wisząca sfW1k/4/16 ii wym. 32/160/40 cm; szafa szf3d/20/10_p wym. 52/100/198 cm; ława 
possi law/80 wym. 90,5/90,5/42 cm

eleMenty kolekcji 

Possi Air sTr. 370
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A co, jeśli we wnętrzu 
pojawiłaby się… 
nuta soczystej 
czerwieni

Mocnej czerwieni lepiej używać z umiarem. 
Ta nasycona barwa doskonale komponuje 
się z szarościami i bielą, które nieco przy-
gaszają jej ognisty temperament. Jeśli nie 
masz odwagi, by pomalować nią całą ścia-
nę, postaw na modne dekoracje, dodat-
ki lub… elementy mebli. Czerwone nóżki 
i boxy meblowe dodadzą wnętrzu charak-
teru i podkreślą styl właścicieli.

kolekcja Possi Air 
1. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: czarny / srebro, wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    2. poduszka dekoracyjna velvet, kolor: czerwony, 100% bawełna,  wym. 45x45 cm, 54,99    3. lampa 
stołowa Elina wym. 52x25x15 cm, 1xE27 40W *, 169,-    4. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: biały, wym. 10x15 cm, 18,99    5. pufa / stolik tahiti h wym. 62/35/62 cm    6. szafka sfW4d/8/20 wym. 
42/200/75 cm

dobierz 
kolor 
i formę 
nóżek 

3 
RODZAJE 
NóżEK

7 
KOLORÓW 
NóżEK

wybierz
kolory 
boxów-
insertów 

4 
KOLORy 
BOXÓW-
INSERTÓW

1

2

3

5

4
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Possi
Kwintesencja nowoczesnego stylu. 
Possi odzwierciedla to, czego poszu-
kujesz we wnętrzu. Minimalizm, har-
monię i elegancję. Fronty o zaokrąglo-
nych krawędziach na tle kanciastych 
korpusów to znak rozpoznawczy tej 
kolekcji. Jeśli bowiem chodzi o kolor, 
jej możliwości są prawie nieograniczo-
ne. Czas popuścić wodze wyobraźni!

1

43

kolekcja Possi 
1. ramka na zdjęcia, kolor: biały, wym. 13x18 cm 11,99; wym. 15x21 cm, 12,99; wym. 18x24 cm, 13,99    2. lampa wisząca Carlton wym. 31x38x110 cm, 1xE27 60W *, 189,-    3. świecznik szlifowany, 
wym. 10x11 cm, 15,99    4. koc Classic, kolor: szary, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, wym. 150x200 cm, 119,-    5./6. komoda koM3d3s/10/15 wym. 42/150/102 cm    7. szafka wisząca 
sfW/4/9 wym. 32/95/36 cm; szafka wisząca sfW/4/5 wym. 32/55/36 cm; szafka wisząca sfW1d/7/5 wym. 34/55/72 cm; szafka rtv RtV2s/5/14 wym. 52/140/47,5 cm; szafka rtv RtV2s/5/9 
wym. 52/95/47,5 cm

5 6

2
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Possi sTr. 368

WeRsji 
koloRystycznych

bilion
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zdecyduj 
o kolorze 
frontów

2 
PODSTAWOWE 
KOLORy 
FRONTÓW

32   
DODATKOWE 
KOLORy 
FRONTÓW

Twórz bez ograniczeń swoją 
własną wersję idealnych mebli!

Kolekcja Possi nie zmusza Cię do kompromi-
su. Możesz zaprojektować dokładnie takie 
wnętrze, o jakim marzysz. To Ty decydujesz, 
jaki kolor będą miały korpusy, a jaki po-
szczególne fronty – możesz nawet stworzyć 
piękne meble „wielokolorowe”. Wybierasz 
pasującą wersję stołu i krzeseł (tych rów-
nież jest wiele). Efekt? Pokój dzienny, jakie-
go nie ma nikt inny.

2

3

kolekcja Possi 
1./2. witryna Reg1W2s/20/5 wym. 42/55/196,5 cm; szafka wisząca sfW/4/9 wym. 32/95/36 cm; 
szafka rtv RtV2s/5/9 wym. 52/95/47,5 cm; komoda koM4s/9/9 wym. 42/95/91 cm    3. szafka 
wisząca sfW1d/7/5 wym. 34/55/72 cm; szafka wisząca sfW/4/5 wym. 32/55/36 cm; szafka rtv 
RtV2s/5/9 wym. 52/95/47,5 cm; szafka rtv RtV2s/5/14 wym. 52/140/47,5 cm

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora POSSI.

wybierz 
kolory 
korpusu

2 
KOLORy 
ELEMENTÓW 
KORPUSU
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Senegal
Cenisz sobie naturalny, nieco suro-
wy design? Kolekcja Senegal może 
celnie trafić w Twój gust. Ryflowania  
i łuki bocznych profili podkreślają, że 
natura nie ma zwyczaju projektować 
„pod linijkę”. Wygięcia i nierówności 
są jej integralną częścią. Z pewnością 
pięknie zintegrują się też z wystro-
jem Twojego salonu. 

kolekcja Senegal 
szafka koM4d c/a wym. 42/113/119 cm; szafka rtv RtV2s c/a wym. 47/150,5/32,5 cm; szafka wisząca sfW/150 wym. 28/150,5/38 cm; komoda koM5s c/a wym. 42/62/119 cm; sofa BRUnon iii lUX 
3dl wym. 207/92/102 cm, pow. spania 150/197 cm
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WeRsje 
koloRystyczne

2

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Senegal sTr. 391
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kolekcja Senegal 
1. witryna Reg1d1Wl c/a wym. 42/62/203 cm; witryna Reg1d1Wp c/a wym. 42/62/203 cm; komoda koM1d5s c/a wym. 42/104/119 cm    2. lampa wisząca amapola, wym. 120x45 cm, 7xg9 40W + lED 
dekoracyjny (w wyposażeniu żarówka o kl. en. D) *, 789,-    3. wazon szklany, kula, wys. 17 cm, 14,99    4. wazon szklany, pas platyna, wys. 24 cm, 29,99    5. komoda koM2d4s c/a wym. 42/150,5/97,5 cm

2

3

4

5

Ciemny, głęboki odcień 
drewna to wciąż

synonim elegancji, 
stylu i luksusu

Kojarzy się z wyposażeniem dobrych hoteli. 
Ten kolor kocha przepych, dlatego też pięk-
nie współgra z dodatkami w kolorze srebra 
i złota. Jest dojrzały, pewny siebie, odporny 
na modę. Potrafi docenić stylizowane dodat-
ki, jak piękna lampa czy lustro w złotej ramie, 
a także... drobne życiowe przyjemności. Czy 
Ty także?
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Alhambra
Te wyraziste meble nie będą tłem, lecz 
pierwszoplanowym aktorem w Twoim 
salonie. Egzotyczne niczym arabska 
twierdza w Hiszpanii, od której kolekcja 
wzięła swą nazwę. Oryginalne dzięki 
ryflowanym, czarnym listwom z litego 
drewna, przecinającym linię frontów. 
Praktyczne dzięki systemowi płynne-
go, cichego zamykania szuflad i szafek. 

 104      104     



kolekcja Alhambra 
szafka rtv RtV2d wym. 45/148/49 cm; półka poll/160 wym. 22/162,5/25,5 cm; półka polp/100 wym. 22/102,5/25,5 cm; komoda koM4s wym. 40/103/91,5 cm; witryna koM3W wym. 40/162,5/91,5 cm; 
stół alhaMBRa wym. 140-180/90/76 cm; krzesło alhaMBRa wym. 50/44/96 cm; ława alhaMBRa wym. 124/65/52,5 cm; sofa saM ii lUX 3dl wym. 192/96/90 cm, pow. spania 135/192 cm

eleMenty kolekcji 

Alhambra sTr. 399
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kolekcja Alhambra 
1. witryna Reg1d1W wym. 40/97/159,5 cm; stół alhaMBRa wym. 140-180/90/76 cm; krzesło alhaMBRa wym. 50/44/96 cm    2. kieliszek do martini na czarnej nóżce 260 ml, 7,99    3. karafka 
szklana z korkiem, 1100 ml, 69,99    4. ramka na zdjęcie, drewniana, kolor: grafit, wym. 10x15 cm, 16,99; wym. 13x18 cm, 19,99; wym. 18x24 cm, 26,99    5. witryna Reg1d1W wym. 40/97/159,5 cm; 
szafka koM3d wym. 40/162,5/91,5 cm

1
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Inspirację kolorystyczną dla wnętrz

możesz 
zaczerpnąć 
z natury

Szczególnie bliska sercu fotografia lub ulu-
biony górski pejzaż może posłużyć jako 
„wzornik kolorów”. Pokój w barwach, które 
dobrze Ci się kojarzą, sprzyja odprężeniu, 
nastraja pozytywnie do życia.

2

3

4

5
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Balin
Kolekcja Balin to forma najbardziej 
syntetyczna – prosta, przejrzysta  
i oszczędna. Mocne kolory mebli to-
nuje i wycisza delikatna linia formy. 
Pogrubione boki i blaty trzymają  
w ramach gładkie fronty przyozdo-
bione nowoczesnymi uchwytami o 
podłużnym kształcie, które pełnią 
rolę dyskretnej biżuterii.

kolekcja Balin 
komoda koM2d3s wym. 45/160/85 cm; szafa szf2d wym. 56/98/196 cm; witryna Reg1d1W wym. 39,5/100,5/148,5 cm; szafka rtv RtV2s wym. 45/140/61 cm; półka pol/140 wym. 
23,5/140/25 cm; witryna Reg1W wym. 39,5/68/196,5 cm; ława law2s/110 dł./szer./wys. 110/60/40 cm

nowość
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Balin sTr. 364

WeRsje 
koloRystyczne

2
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Pierwsze skojarzenie 
związane z 
surowym 
betonem?

Mało pozytywne? A jednak projektanci od-
czarowują go, chętnie wykorzystując w swo-
ich projektach. Beton pojawia się na ścianach 
naszych mieszkań, podłogach czy nawet  
w postaci przedmiotów użytkowych. Indu-
strialna aranżacja wnętrz robi furorę!

kolekcja Balin 
1. witryna Reg1W wym. 39,5/68/196,5 cm; szafka rtv RtV2s wym. 45/140/61 cm; półka pol/140 wym. 23,5/140/25 cm; witryna Reg1d1W wym. 39,5/100,5/148,5 cm    2. lampa wisząca Sticks wym. 
120x70 cm, 5xE27 60W *, 149,-    3. dywan Thema kolor: szaro-błękitny, wym. 120x170 cm, 399,-    4. poduszka dekoracyjna amore, kolor: turkusowy, 100% poliester,  wym. 43x43 cm, 24,99    5. półka 
metalowa, kolor: czarny, wym. 26x16x12 cm, 19,99    6. lampion szklany, kolor: chrom, wym. 29x19x35 cm, 79,99    7. komoda koM2d3s wym. 45/160/85 cm; witryna Reg1W wym. 39,5/68/196,5 
cm; półka pol/140 wym. 23,5/140/25 cm

2

3

6

5

1

4

 110      110     



7

 110     111 110     pokój dzienny i jadalnia



Bawaria
Miłośnik klasyki nie będzie w sta-
nie oprzeć się tym wyrafinowanym 
rzeźbieniom, mosiężnym uchwytom, 
zaokrąglonym gzymsom i cokołom. 
Na kasztanowych blatach można wy-
eksponować rodzinne pamiątki, za 
szkłem ustawić porcelanowe cudeń-
ka. Kolekcja Bawaria to tradycja, któ-
rą pielęgnujesz w swoim domu.

2

4

kolekcja Bawaria 
1. patera ozdobna, kolor: złoto, granat, szkło, śr. 35 cm, 62,99    2. kieliszek gold, 250 ml, kolor: transparent bursztynowy, szkło, 11,99    3. witryna dWit2d1s wym. 40/101,5/200 cm    4. krzesło 
BaWaRia dkRsii wym. 55/46/94 cm; stół dsto wym. 160-200/90/78 cm    5. regał dReg 100 o wym. 40/101,5/200 cm; komoda dkoM2d3s/185 wym. 49,5/184,5/87 cm

1

3
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eleMenty kolekcji 

Bawaria sTr. 401
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Kent
Z kolekcją mebli Kent stworzysz sa-
lon w pełnym tego słowa znaczeniu 
– wytworny niczym dawne pałaco-
we wnętrze. Przy tak pięknym stole 
każdy posiłek będzie smakował wy-
jątkowo. Możesz codziennie cieszyć 
oczy tym luksusem. 

kolekcja Kent 
1. witryna eReg3W2s wym. 43-49,5/167,5/204,5 cm; stół esto wym. 160-200/90/76,5 cm; krzesło ekRs wym. 55/45/98 cm    2. zestaw obiadowy Paris, 42-elementowy, kolor: dekoracja srebrna, 
porcelana, 1329,-    3. regał eReg 100 o wym. 43/110/204,5 cm; witryna eWit1dl wym. 43/70,5/204,5 cm; szafka rtv eRtV100 wym. 54,5/101/54,5 cm; komoda ekoM3d1s wym. 45/153,5/90,5 cm    
4. komoda ekoM3d1s wym. 45/153,5/90,5 cm; lustro elUs 155 wym. 11/154,5/88 cm; komoda ekoM 2d2s wym. 45/101/90,5 cm; krzesło ekRs_p wym. 55/59/98 cm
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eleMenty kolekcji 

Kent sTr. 400

4

Kolekcja posiada również meble 
do sypialni i przedpokoju.
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl
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Koen II
Drewno i kolor piasku. Inspiracja z na-
tury, której nadano bardzo elegancki 
charakter. Proste uchwyty oraz żło-
bienia frontów podkreślają nowo-
czesny styl tej kolekcji. Stonowana 
kolorystyka stanowi zaproszenie dla 
dodatków w wyrazistych barwach, 
np. w rzadko spotykanym, a jakże 
pięknym kolorze koralowym.

kolekcja Koen II
1. komoda koM4s wym. 40/103,5/96,5 cm; szafka rtv RtV2s/163 wym. 47,5/163,5/34,5 cm; witryna wisząca sfW1W/163 wym. 26,5/163/41,5 cm; witryna Reg1d1W/143 wym. 40/98,5/138 cm; 
szafa szf3d wym. 56,5/163,5/208 cm

1
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WeRsje
koloRystyczne

2

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Koen II sTr. 393
Kolekcja posiada również meble do sypialni.
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl
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Oregon
Jeśli zatrzymujesz wzrok na tej kolekcji, 
zapewne przemawia do Ciebie jej spo-
kojna elegancja. Dzięki pogrubionym 
obramowaniom frontów oraz oryginal-
nym kwadratowym uchwytom meble 
wyglądają naprawdę stylowo. Do towa-
rzystwa nie potrzebują wiele. Wystarczy 
kilka subtelnych dodatków na komodzie 
lub stole i wnętrze robi wrażenie.

kolekcja Oregon 
komoda koM4s 40/55/105,5 cm; regał Reg/90 wym. 40/90/195 cm; szafka koM4d wym. 40/90/105,5 cm; szafka rtv RtV1s wym. 43,5/136,5/39,5 cm; szafka wisząca sfW/130 wym. 
30,5/136,5/42,5 cm; witryna Reg1W1s wym. 40/55/195 cm; pufa cUpido h 82X82 wym. 82/44/82 cm
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WeRsje 
koloRystyczne

2

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Oregon sTr. 397
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Anticca
Czy można harmonijnie połączyć stare 
z nowym? Oto najlepszy dowód, że tak. 
Fronty w kolorze i stylistyce przypomi-
nające stare drewno plus ultranowo-
czesne, proste bryły, bezuchwytowe 
szafki oraz gładkie szkło. W kolekcji 
Anticca ten kompromis nie jest wymu-
szony, lecz piękny i oryginalny. I taki 
też będzie salon w Twoim domu.

kolekcja Anticca 
1. poduszka dekoracyjna alpaka, kolor: szary, 58% modakryl, 23% poliester, 19% akryl, wym. 
45x45 cm, 59,99    2. ława possi law/80 wym. 90,5/90,5/42 cm    3. kinkiet Qualle wym. 
20x10x19 cm, 1xE27 60W *, 51,99    4. szafka rtv RtV2s wys. 52,5/155,5/36,5 cm; półka pol/160 
wym. 25/155,5/5 cm; komoda koM4s wym. 46/103/95 cm    5. witryna Reg1W1d/100 wym. 
46/103/140,5 cm    6. witryna Reg1W1d/60 wym. 46/60,5/205,5 cm; półka pol/160 wym. 
25/155,5/5 cm; szafka rtv RtV2s wym. 52,5/155,5/36,5 cm; szafa szf2d1s wym. 61,5/108/205,5 cm

1

2

3

4
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eleMenty kolekcji 

Anticca sTr. 392
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Tarbes
Nowość w stylu fabrycznych loftów. 
Dzięki charakterystycznym motywom 
starych desek i barwom wiekowego 
drewna kolekcja Tarbes umiejętnie 
zaakcentuje surowy charakter wnę-
trza. Zwróć uwagę na uchwyty - utrzy-
mane w kolorze antycznego niklu,  
w czterech unikatowych wzorach.

nowość
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kolekcja Tarbes 
witryna Reg2W4s/19/8 wym. 39/83/188 cm; szafka rtv RtV4s/4/13 
wym. 52/130/43 cm; półka p/2/13 wym. 22/120/20 cm; komoda 
koM2d1k3s/13/10 wym. 39/99/133 cm

eleMenty kolekcji 

Tarbes sTr. 364
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Fever
Nowoczesność i nieco klubowego luzu. 
Czy to coś dla Ciebie? Gdy wieczorem 
wyciągniesz się na kanapie, ciemne, 
podświetlone witryny stworzą na-
strój, który po ciężkim dniu pozwoli Ci 
się przenieść w świat rozrywki. Może 
chwila z ulubioną muzyką? Albo seans 
filmowy? Zauważ, jak dobrze kolekcja 
Fever komponuje się ze sprzętem rtv.

Fever

kolekcja Fever 
1. lampa wisząca hawk wym. 60x110x41,5 cm, 3xE27 60W *, 219,-    2. dywan Elit Modern, kolor: szaro-biały, wym. 120x170 cm, 299,-    3. poduszka dekoracyjna velvet, kolor: szara, 100% bawełna, 
wym. 45x45 cm, 54,99    4. obraz Modernpik, kolor: czarno-biały,  wym. 30x40 cm, 35,99    5. zestaw feVeR 2 wym. 50/280/194 cm    6. zestaw feVeR 1 wym. 50/300/194 cm

1

2

4

5
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Fever sTr. 389

WeRsje
koloRystyczne

2
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Azteca
Ta kolekcja ma kilka twarzy – wersji 
kolorystycznych. Rozpoznasz ją jednak 
bez trudu po zaokrąglonych krawę-
dziach frontów i oryginalnym owalnym 
uchwycie w kolorze „dąb wenge magia”. 
Stanowi on jedyny ozdobnik elemen-
tów kolekcji, a zarazem sprawia, że pre-
zentują się one jeszcze nowocześniej. 
Minimalizm w najlepszym wydaniu.

kolekcja Azteca 
witryna Reg1W1d/19/9 wym. 41/90/193 cm; komoda koM3d3s/8/15 wym. 41/150/84 cm; witryna Reg1W1d/19/6 wym. 41/60/193 cm; stół UltRa wym. 145-185/85/76 cm; krzesło UltRa  
wym. 48/42/85 cm
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Azteca sTr. 386

3
WeRsje 

koloRystyczne 
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kolekcja Azteca 
1. sofa MaXiMe 2s wym. 157/85/88 cm    2. lampa podłogowa Denver wym. 50x153 cm, 1xE27 60W *, 429,-    3. komoda koM4s/8/11 wym. 41/105/84 cm; szafka rtv RtV2d2s/4/15 wym. 47/150/43 cm;  
półka p/2/15 wym. 20/150/20 cm; szafka wisząca sfW1k/4/11 wym. 35/105/41 cm; szafka Reg4d/8/11 wym. 41/105/84 cm

Oświetlenie to oprócz mebli drugi 

element decydujący 
o charakterze wnętrza

Warto zadbać o to, by w pokoju było kilka źró-
deł światła spełniających różne role. żyrandol 
nad stołem, podświetlenie obrazu na ścianie, 
lampa podłogowa przy kąciku kawowym,  
a może listwa LED w witrynie, przy podłodze 
lub gzymsie? Dzięki różnorodnemu oświetle-
niu wnętrze będzie „żyło”, zmieniając się w za-
leżności od pory dnia i Twojego nastroju.

2

3

1
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Graphic
Synonim współczesnej elegancji.  
I pomysłowości. Kto powiedział, że 
wszystkie meble w pokoju muszą być 
w identycznym kolorze? Urządzając 
swój salon elementami systemu Gra-
phic, możesz urozmaicić projekt, łą-
cząc różne wersje kolorystyczne ko-
lekcji – a jednocześnie mieć pewność, 
że meble będą do siebie pasować.

kolekcja Graphic 
szafka koM2d/a wym. 38,5/85,5/91,5 cm; witryna Reg1W1d/a wym. 38,5/95/145 cm; półka pol/86 wym. 20/85,5/16 cm; szafka rtv RtV2s/142 a/B/c wym. 48,5/143/38,5 cm; witryna 
Reg1Wl/a wym. 38,5/57/191,5 cm; ława tXl 024 wym. 45/47 cm; ława gRaphic wym. 90,5/90/42 cm
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koloRystycznych
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Graphic sTr. 374
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Nepo
Oszczędność formy, za to dużo treści. 
Jeśli taka jest Twoja dewiza, kolekcja 
Nepo idealnie się w nią wpisze. Mini-
malistyczne w stylistyce meble są zara-
zem funkcjonalne i pakowne. Pozwolą 
Ci optymalnie wykorzystać przestrzeń 
w salonie, lub innych domowych wnę-
trzach. Spójrz, jak ciekawie prezentują 
się w otoczeniu kolorowych dodatków.

2

1

kolekcja Nepo 
1. szafa szf2d wym. 54,5/80/197 cm    2. komoda koM2d4s wym. 34/118,5/84 cm    3. ława law/115 wym. 115/56/45,5 cm    4. lampa stołowa Rossi wym. 30x44 cm, 1xE27 40W *, 339,-    5. filiżanka 
Silver 265 ml, spodek Silver śr. 16 cm, kolor: srebrny, 24,99    6. narzuta dekoracyjna Roses, kolor: kremowy, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    7. komoda koM4s wym. 34/80/84 cm

3

4 5

6
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WeRsji
koloRystycznych
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eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Nepo sTr. 366
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Luttich
Czy meble mogą przetrwać próby 
zmieniających się trendów? Oczywi-
ście, że tak! Kolekcja Luttich to do-
skonały dowód na to, że proste formy 
i kolor drewna to recepta na ponad-
czasowość. O Twój komfort zadbają 
samodomykające się fronty szafek 
i szuflad. 
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kolekcja Luttich 
komoda koM2d3s/9/17i wym. 40/167/86 cm; witryna Reg1W3s/20/7 wym. 42/70/200 cm; półka p/2/16 wym. 27/160/20 cm; szafka rtv RtV2s/5/16 wym. 54/160/51 cm; regał zamknięty  
Reg1d2s/16/7 wym. 42/70/160 cm; ława laW/4/13 wym. 130/65/40 cm

eleMenty kolekcji 

Luttich sTr. 396
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Byron
Swą nieco futurystyczną linię kolekcja 
ta zawdzięcza lakierowanym na wysoki 
połysk frontom, uchwytom w kształcie 
elipsy na tle ciemnego hartowanego 
szkła oraz podświetleniom w szafkach. 
„Udomawiają” ją boki i blaty w kolorze 
jasnego drewna. Zauważ, że fronty są 
wyższe niż boki – żadna cenna pamiąt-
ka z tego blatu się nie zsunie.

4

1

2

3

kolekcja Byron 
1. kubek gold XoXo, 345 ml, porcelana 10,99    2. lampa stołowa Metropolitan wys. 35 cm, 1xE27 60W *, 129,-    3. narzuta pikowana Roseta, kolor: ecru, 50% polipropylen, 25% poliester, 
25% bawełna, wym. 220x260 cm, 99,99    4. stół ByRon alheR wym. 140-180/90/76 cm; krzesło ByRon alheR wym. 56/49/84 cm    5. witryna Reg1W/20/6 wym. 42/60/195 cm; szafka wisząca 
sfW1k/4/12 wym. 27/120/40 cm; szafka rtv RtV2d2s/5/15 wym. 47/150/47 cm; witryna Reg2W/14/10 wym. 42/99,5/142 cm
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Byron sTr. 363
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kolekcja Antwerpen 
witryna Reg1W1d1s/20/7 wym. 40/71/203 cm; szafka rtv RtV4s/6/14 wym. 40/137/59 cm; komoda koM3W3d3s/13/18 wym. 40/178/129 cm; półka p/2/18 i wym. 27/175/25 cm; witryna 
Reg1W1d3s/20/10 wym. 40/106/203 cm; ława antWeRpen wym. 130/65/40 cm; stół antWeRpen wym. 160-200/90/76 cm
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Antwerpen
Przenieś się w czysty klimat Antwerpii. 
Słynny plac w tym mieście (Groenpla-
ats) otaczają jasne budynki z ciemny-
mi dachami. Oto i one, teraz w Twoim 
domu. Bryły mebli w kolorze „modrzew 
sibiu jasny” zwieńczone blatami o bar-
wie „sosny larico”. Ławy zamiast krze-
seł przy stole przełamują konwencję 
tradycyjnych w formie mebli.

eleMenty kolekcji 

Antwerpen sTr. 358
Kolekcja posiada również meble do przedpokoju. 
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl
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kolekcja Antwerpen 
1. regał Reg2s/20/7 wym. 40/71/203 cm; komoda koM2d4s/8/18 wym. 40/178/75 cm; półka p/2/18 i wym. 27/175/25 cm; stół antWeRpen wym. 160-200/90/76 cm; ławka antWeRpen  
wym. 126/40/49 cm    2. filiżanka ze spodkiem Brunch, 400 ml, porcelana, 19,99    3. koc kanada, kolor: szary, 70% wełna, 30% poliester, wym. 140x200 cm, 129,-    4. komoda koM2d4s/8/18 
wym. 40/178/75 cm

Białe wnętrze 
nie musi być 
zimne

Biel ma wiele odcieni. Od chłodnych jak śnieg, 
poprzez cieplejsze jak tłuste mleko, aż po kre-
mowe i écru. Zestawiając je ze sobą, unikniesz 
„szpitalnego” wrażenia i uzyskasz naprawdę 
przytulne wnętrze. Możesz też pokusić się  
o parę ciemniejszych akcentów w tonacji sza-
rości lub beżu.

3

4

2
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Kaspian
Schludny wygląd, zgrabna sylwetka  
i otwartość na Twoje preferencje ko-
lorystyczne to główne zalety Kaspia-
na. Może być jasną albo ciemną stroną 
wnętrza – występuje zarówno w ko-
lorze białym, dębowym, jak i wenge. 
Będzie strzegł Twych skarbów, dbał 
o Twoją wygodę. Długo nie zechcesz 
wymienić go na lepszy model.
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kolekcja Kaspian 
szafka koM4d wym. 40,5/105/112,5 cm; szafka wisząca sfW/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; szafka rtv RtV2s wym. 55,5/143,5/33,5 cm; komoda koM2d4s wym. 40,5/143,5/92 cm; szafa szf2d2s 
wym. 55,5/90/200,5 cm

WeRsji
koloRystycznych

6

eleMenty kolekcji 
i WeRsje koloRystyczne

Kaspian sTr. 388
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kolekcja Kaspian 
1. szafka rtv RtV2s wym. 55,5/143,5/33,5 cm; komoda koM4s wym. 40,5/105/92 cm    2. komoda koM4s wym. 40,5/105/92 cm; szafka rtv RtV2s wym. 55,5/143,5/33,5 cm; witryna wisząca 
sfW1W/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; półka pol/100 wym. 25/105/4 cm; szafka koM4d wym. 40,5/105/112,5 cm    3. filiżanka 180 ml, spodek 13 cm Claudette, kolor: écru, porcelana, 14,99     
4. koc alaska, kolor: ciemny szary, 70% wełna, 30% poliester, wym. 140x200 cm, 129,-    5. lampa stołowa Bag wym. 11x16,5 cm, lED 1x3,5W (100lm/3000k) **, 139,-    6. komoda koM2d4s 
wym. 40,5/143,5/92 cm

Wspólny dom 
urządzacie na lata

Wybierając meble ponadczasowe i neutralne 
w formie, nie ryzykujecie, że się znudzą albo 
nie nadążą za zmianami w Waszej rodzinie. Ja-
sna komoda, która stała w sypialni, może spo-
kojnie zagrać główne skrzypce w salonie, gdy 
jej miejsce obok łóżka rodziców zajmie dzie-
cięce łóżeczko. Proste bryły w zawsze eleganc-
kim kolorze wenge zyskają nowe oblicze, gdy 
– wspólnym nakładem sił i niedużym kosztem 
– przemalujecie ścianę, na tle której stoją.

3
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Gent
Udany mariaż Wschodu z Zachodem.
Masywna bryła oraz okleina o wyraźnym 
usłojeniu i wyczuwalnej fakturze drew-
na nawiązują do tradycyjnych mebli  
z drewna egzotycznego rodem z Indii. 
Z kolei brak zdobień oraz cienkie, nowo-
czesne uchwyty to akcent współczesny, 
który sprawia, że meble Gent idealnie 
pasują do Twojego polskiego domu.

kolekcja Gent 
komoda koM2d3s/9/20 wym. 45/200/85 cm; półka p/3/20 wym. 27/200/25 cm; witryna Reg1W2s/20/7 wym. 42/68/200,5 cm; szafka rtv RtV3s/6/20 wym. 54/200/60 cm; regał Reg2s/20/7  
wym. 42/68/200,5 cm; stół gent wym. 160-200-240/90/76 cm; ławka gent wym. 126/40/49 cm; ława gent wym. 130/65/40 cm
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Ciężkiemu 
w formie meblowi 

dodasz lekkości, 
„otwierając go”

zastępując pełne fronty szklanymi witrynami 
i półkami. Idealnie, jeśli półki będą efektow-
nie podświetlone – to nada widokowi głębi. 
Warto o tym pomyśleć już na etapie planowa-
nia wystroju, aby mieć pewność, że w odpo-
wiedniej bliskości szafki lub witryny (najlepiej 
za nią) znajdzie się gniazdko elektryczne.

kolekcja Gent 
1. poduszka dekoracyjna Soft, kolor: szary, 76% akryl, 24% poliester, wym. 45x45 cm, 35,99    2. ława tXl 014 wym. 45x45 cm    3. Podkładka Balli, kolor: naturalny, śr. 38 cm, 11,99    4. lampa wisząca 
newa wym. 90x18 cm, 1xE27 60W *, 69,99    5. komoda koM2W6s/13/17 wym. 42/166/124,5 cm    6. witryna Reg2W2s/20/10 wym. 42/98/201 cm; stół gent wym. 160-200-240/90/76 cm; krzesło 
gent wym. 50/44/96 cm    7. witryna Reg1W1d2s/16/12 wym. 42/115/158,5 cm; półka p/3/20 wym. 27/200/25 cm; szafka rtv RtV3s/6/20 wym. 54/200/60 cm

1

3

4

5

2
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Orland
Nie nadążasz za pędzącym światem? 
Czasem czujesz się trochę „nie z tej 
epoki”? Z pewnością we własnym domu 
chętnie zanurzysz się w atmosferę spo-
koju i bezpieczeństwa, jaką niesie ze 
sobą powrót do tradycji. W swą podróż 
sentymentalną możesz zabrać całą ro-
dzinę. Stół Orland o podwójnych no-
gach rozkłada się na długość aż 360 cm! 

kolekcja Orland 
1. stół oRland 4W wym. 160-360/110/78 cm; krzesło oRland wym. 53/44/94 cm     
2. witryna Reg1W1s/60 wym. 42,5/66/188,5 cm; szafka rtv RtV2s/90 wym. 57/95,5/70 cm    
3. witryna Reg2W2s/90 wym. 42,5/96/188,5 cm; szafka rtv RtV2s/90 wym. 57/95,5/70 cm;  
komoda  koM4s/120 wym. 51/125,5/90,5 cm; ława laW/100 wym. 105/60/52,5 cm    4. kinkiet 
velio wym. 31x20x42 cm, 1xE27 60W *, 129,-    5. patera ozdobna, kolor: złoto, szkło, śr. 35 cm,  
62,99    6. zestaw kawowy azure, 12-elementowy, 220 ml, porcelana, 79,99    7. witryna Reg2W2s/90 
wym. 42,5/96/188,5 cm; komoda koM8s/140 wym. 51/140,5/90,5 cm

4

6

5

3

1

2
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Alevil
Klasyka w najlepszym wydaniu. Wy-
starczy spojrzeć na modelowane 
powierzchnie szuflad, gładkie forni-
rowane fronty i piękne uchwyty, by 
wiedzieć, że Alevil to meble najwyższej 
jakości. Dzięki ciepłej barwie „czereśni 
medi” wnętrze jest przytulne i stylowe 
– w ten ponadczasowy sposób, które-
mu nie zagraża zmieniająca się moda.

kolekcja Alevil 
1. lampa wisząca Maserlo wym. 53x110 cm, 3xE27 60W *, 369,-    2. ramka na zdjęcie antiq, drewniana, kolor: złoty, wym. 10x15 cm, 19,99; wym. 13x18 cm; 23,99; wym. 18x24 cm, 26,99    3. podkładka, 
kolor: light beige, tworzywo sztuczne, śr. 38 cm, 6,99    4. zestaw 3-elementowy Tea for one Brunch, porcelana, 49,99    5. witryna Reg1W2d2s wym. 42,5/132,5/201,5 cm; komoda koM6s wym. 
42,5/73/118,5 cm; stół aleVil wym. 140-180/90/76,5 cm; krzesło aleVil wym. 51/45/95 cm    6. witryna Reg1W1d1s wym. 42,5/58/201,5 cm; szafka wisząca sfW/100 wym. 33/103/39 cm; szafka 
rtv RtV1s wym. 59,5/103/50 cm

5

1

2

3
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Natalia
W tej kolekcji znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz, aby stworzyć 
klasycznie piękny salon i jadalnię. 
Komody, kredensy, witryny, a także 
niezwykle efektowny stół z krzesła-
mi o pięknie zdobionych nogach.  
W tym wnętrzu każda kolacja będzie 
wystawna. Szczególnie, jeśli odbę-
dzie się przy świecach... 

kolekcja Natalia 
1. stół natalia 140 wym. 140-180/80/80 cm; krzesło natalia dkRs ii wym. 55/46/94 cm    2. witryna Wit 100/2s wym. 45/96/197 cm; komoda koM150/3s wym. 44/148/85 cm; komoda koM130 
wym. 44/128/113 cm; stół natalia 140 wym. 140-180/80/80 cm; krzesło natalia dkRs ii wym. 55/46/94 cm; sofa cUpido 1,5 s wym. 180/94/103 cm; pufa cUpido h 82x82 wym. 82/44/82 cm     
3. witryna Wit 100/2s wym. 45/96/197 cm; komoda koM150/3s wym. 44/148/85 cm    

1

2
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kolekcja Dinaro II 
komoda koM2d4s/9/17 wym. 41/170/87 cm; witryna Reg2W/13/10 wym. 41/100/128 cm; szafka rtv rTV2s/4/16 wym. 47/155/43 cm; półka p/2/16 wym. 22/155/15 cm; witryna Reg1W/20/7 
wym. 41/65/198 cm; fotel amsterdam wym. 71/108/79 cm

Dinaro II
Solidna i jak naturalne drewno po 
prostu piękna. Urody i majestatu 
dodają jej pogrubione boki, dzięki 
którym nawet komoda wygląda jak 
obraz w ramie. Dzięki przeszkleniom 
ustawione w witrynach dodatki pre-
zentują się niezwykle efektownie, 
zwłaszcza wieczorem, gdy delikatne 
światła nadają wnętrzu głębi.
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Elpasso
Wybierz swoje Elpasso spośród sze-
ściu wersji kolorystycznych. Elemen-
ty kolekcji sprawdzą się w niedużych 
pomieszczeniach, gdyż mimo pakow-
ności mają w sobie lekkość i „powie-
trze”. To dzięki witrynom i szklanym 
półkom. Spójrz, jak pięknie ekspo-
nują one dekoracyjne drobiazgi, nie 
pozwalając im się zakurzyć.

kolekcja Elpasso 
1. koc krata, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, kolor: kremowo-biały, wym. 150x200 cm, 
119,-    2. lampa wisząca Darling wym. 90x50 cm, lED 35W (4860lm/3500k) **, 579,-    3. dzbanek 
żeliwny z sitkiem, 1,2l, 129,-    4. stół elpasso UMMa wym. 145-185/85/77 cm; krzesło elpasso 
UMMa wym. 53/50/89 cm    5. witryna Reg1W1d wym. 41,5/60/200 cm; komoda koM2W1d3s 
wym. 41,5/150,5/104,5 cm; półka pol/150 wym. 19,5/150/20 cm; witryna Reg1W3d/20/9 
wym. 41,5/90/200 cm; szafka rtv RtV2s wym. 47/150/43 cm; szafka wisząca sfW1k wym.  
29/150/40,5 cm    6. witryna sfW1W wym. 29/60/122 cm; szafka rtv RtV2s wym. 47/150/43 cm;  
półka pol/150 wym. 19,5/150/20 cm; witryna Reg1W3d/20/9 wym. 41,5/90/200 cm; ława 
elpasso wym. 110/65/46,5 cm

4

5

3

1
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Elpasso sTr. 387
Kolekcja posiada również meble do sypialni.
Obejrzyj inspiracje na  brw.pl
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Haren
Kolekcja Haren zachwyca nie tylko no-
woczesną formą, ale także pięknem 
drewnianej kolorystyki w wybarwie-
niu dąb minerva. Kilka uniwersalnych 
brył pozwoli stworzyć uniwersalny 
układ, który dobrze sprawdzi się we 
wnętrzu salonu, również tego o bar-
dziej kompaktowych wymiarach.

nowość

kolekcja Haren 
witryna Reg1W1dl/p wym. 40,5/58,5/195,5 cm; szafka rtv RtV2s wym. 40,5/153,5/43,5 cm; witryna Reg1W3d wym. 40,5/93,5/126 cm; szafa szf4d wym. 56,5/93,5/195,5 cm 
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Zapraszamy do 
wspólnego stołu

sychologowie zgodnie pod-
kreślają, jak ważne dla bu-

dowania i podtrzymywania więzi  
w rodzinie są wspólne posiłki. Dlate-
go stworzenie miejsca, które będzie 
sprzyjało spotkaniom, stanowiło 
swoisty „punkt zborny” dla domow-
ników, jest naprawdę warte zacho-

du. Wśród naszych stołów i krzeseł 
z pewnością znajdziesz takie, które 
wpiszą się w charakter Twojej ja-
dalni. Mamy też bardzo efektowne 
ławy − jeśli nie przy obiedzie, może 
przynajmniej uda Wam się spotkać 
przy kawie?

P

stół BaRi wym. 140-180/80/75,5 cm;
krzesło BaRi wym. 50/51/87 cm

stół cannet wym. 160-200/90/76,5 cm; 
krzesło cannet wym. 52/45/97 cm

krzesło gent wym. 44/50/96 cm; krzesło mar/pion/2 wym. 44/53/95 cm
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stół sto 110/75 wym. 110-150/75/77 cm; 
krzesło MaRynaRz pozioMy 2 wym. 44/53/95 cm

stół aMMan wym. 150-200/90/77,5 cm;  krzesło UltRa 2 wym. 48/42/85 cm

stół sto/138 wym. 137,5/80/78 cm; krzesła Belia wym. 53/44/97 cm

stół BRyk Mini wym. 69/69/76 cm; krzesła RoBi wym. 50/43/92 cmstół BRyk 2 wym. 140-180/80/76 cm; krzesło alla 3 wym. 49/40/96,5 cm
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stół ocean MaX 140 wym. 140-340/90/78 cm

stół tWiggy wym. 140-180/80/76,5 cm; krzesło patyczak ModeRn wym. 47/44/82 cmkrzesło top ii wym. 42/50/96 cm; krzesło akRt wym. 43/49/93 cm

Pełna oferta stołów i krzeseł 
dostępna jest na stronie

brw.pl

340 cm

stół sto 110/100 wym. 110-165/100/77 cm; krzesło VkRM 2 wym. 47/53/98 cm stół oRegon wym. 140-180/90/77 cm; krzesło oRegon wym. 44/52/93 cm
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stół rolesław wym. 95-195/95/76 cm; 
krzesło patyczak pRoWansalski wym. 49/42/85 cm
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stół tRaWeRs 2W wym. 140-220/90/76 cm; krzesło koRy wym. 52/43/92 cm

stół ikka wym. 75/70 cm; krzesło ikka wym. 41/45/81 cm

stół Resten wym. 140-190/85/77 cm; krzesło poRto wym. 45/50/93 cm

stół BeRgen wym. 160-200/90/76 cm; krzesło BeRgen wym. 45/50/95 cm stół ajpi wym. 160-210/90/78 cm
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krzesło tRio 2 
wym. 46/49/107 cm

krzesło lea BRaUn
wym. 45/50/95 cm

krzesło helena szaRy 
wym. 48/55/86 cm

krzesło elisa szaRy
wym. 45/57/78 cm

stół possi light wym. 145-185/85/76,5 cm; krzesło possi light wym. 46/54/85 cmstół aRosa wym. 140-180/90/76 cm; krzesło aRosa wym. 44/50/96 cm
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stół UltRa wym. 145-185/85/76 cm; krzesło UltRa wym. 42/48/85 cm

stół BaWaRia MaX wym. 160-360/100/78 cm; krzesło dkRs ii wym. 46/55/94 cm

360 cm
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ława tRiango l wym. 110/85/50 cm; ława tRiango s wym. 80/64/42 cm;
fotel patyczak wym. 50/51/77 cm
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ława prosToKĄT wym. 110/68/48.5 cm

ławostól heze MaX wym. 140-220/80/62,5-80,5 cm

ława gliMp wym. 120/60/45 cmława heda wym. 110,5/60/45,5 cm

ława rUmBi 106/64
wym. 106/64/46 cm

ława rUmBi 64/64
wym. 64/64/46 cm

ława elpasso wym. 110/65/46,5 cm

ława kWadRat 87 wym. 87/87/48,5 cm

ława rUmBi 64/64 wym. 64/64/46 cm
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ława Balin wym. 110/60/40 cm

ława nepo wym. 115/56/45,5 cm

ława cannet z nogami toczonymi wym. 110/55/49,5 cm;

ława cannet z nogami prostymi wym. 110/55/50 cm

ława aRosa wym. 70/70/45 cm ława azteca wym. 110/65/40 cm

ława tRiango l wym. 110/85/50 cm; 
ława tRiango s wym. 80/65/42 cm;
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Stwórz kuchnię 
swoich marzeń

M eble kuchenne projek-
tujesz i kupujesz raz na 

wiele lat. Dlatego ze swego wy-
boru musisz być stuprocentowo 
zadowolony. W Black Red White 
o tym wiemy, dlatego staramy się 
zaproponować Ci jak najwięcej 
różnorodnych opcji. Mamy bogatą 
ofertę zarówno kuchni moduło-
wych, jak i projektowanych spe-

cjalnie na wymiar – obie bardzo 
zróżnicowane stylistycznie i ko-
lorystycznie, o czym przekonasz 
się, zaglądając do dedykowanych 
im katalogów. Z pewnością uda 
nam się wspólnie stworzyć kuch-
nię idealnie odpowiadającą Two-
im potrzebom. Zapraszamy do 
naszych salonów!

kuchnia na wymiar Senso kitchens, Royal, front: kasetta jasny szary

Więcej informacji na temat kuchni 
znajdziesz na naszej stronie

brw.pl
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kuchnia modułowa, faMily line, front sole, biały połysk

kuchnia modułowa, jUnona line, koMplet 240, biały połyskkuchnia modułowa, seMi line, koMplet 260, dąb reveal / congo   
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meble
 tapicerowane
kiedy cztery ściany stają się Waszym domem, potrzebujecie 
wygody i komfortu, by skryć się w nim i po prostu odpocząć. 
Miejsca, które samo w sobie odpręża i sprzyja regeneracji. 
Świat jest przecież piękniejszy, gdy patrzymy na niego wypo-
częci. Spraw sobie taką przestrzeń – miękką i wygodną sofę, 
narożnik lub fotel. Może okaże się, że mała popołudniowa 
drzemka to nie taki zły pomysł?
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WeRsalka

Viola 3k

999,- 

WeRsalka

Nova 3k

1099,-

WeRsalka

Hop 3k

899,-

1

2 3

1. wersalka Viola 3k wym. 192/89/89 cm, powierzchnia spania: 110x184 cm, dostępna w 3 wersjach kolorystycznych.

2. wersalka noVa 3k 
wym. 220/92/91 cm, powierzchnia spania: 120x188 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

3. wersalka hop 3k 
wym. 190/93/90 cm, powierzchnia spania: 120x190 cm,
dostępna w 3 wersjach kolorystycznych.
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5. sofa ida ii 2fBka 
wym. 117/84/104 cm, powierzchnia spania: 110x194 cm,
dostępna w 3 wersjach kolorystycznych.

4. sofa ola ii 1fBk 
wym. 92/87/100 cm, powierzchnia spania: 74x189 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

sofa

Ola II 1fBk

829,-

4 sofa

Ida II 2fBka

999,-

5

6. sofa BUnio ii 2fBk wym. 150/86/88 cm, powierzchnia spania: 120x189 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

sofa

Bunio II 2fBk

999,-

6
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sofa

Muna 2fBka

1399,-

1

1. sofa MUna 2fBka  wym. 134/85/102 cm, powierzchnia spania: 105x179 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Street IV lUX 3dl

1149,-

4sofa

Clarc II lUX 3dl

1649,-

3

3. sofa claRc ii lUX 3dl 
wym. 217/92/115 cm, 
powierzchnia spania: 145x195 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

4. sofa stReet iV lUX 3dl 
wym. 197/95/98 cm, 
powierzchnia spania: 145x197 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

sofa

Sam II lUX 3dl

1359,-

2

2. sofa saM ii lUX 3dl  wym. 192/96/90 cm, powierzchnia spania: 135x192 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Olimp III lUX 3dl led

1699,-

1 sofa

Viper II lUX 3dl

1749,-

2

sofa

Juno III lUX 3dl

1659,-

3

1. sofa oliMp iii lUX 3dl led 
wym. 208/98/101 cm, powierzchnia spania: 141x197 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

2. sofa VipeR ii lUX 3dl 
wym. 204/95/105 cm, powierzchnia spania: 150x197 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

3. sofa jUno iii lUX 3dl wym. 208/89/106 cm, powierzchnia spania: 157x208 cm, dostępna w 3 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Roti lUX 3dl

1499,-

4

sofa

Kinga III lUX 3dl

1299,-

sofa

Daria III lUX 3dl

999,-

65

4. sofa Roti lUX 3dl wym. 196/86/99 cm, powierzchnia spania: 136x192 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

5. sofa daRia iii lUX 3dl 
wym. 195/94/98 cm, 
powierzchnia spania: 140x190 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

6. sofa kinga iii lUX 3dl 
wym. 193/93/93 cm, 
powierzchnia spania: 133x193 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Tawi lUX 3dl

2099,-
wym. 242/90/108 cm, 
powierzchnia spania: 144x197 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Inge II lUX 3dl

1679,-

1

sofa

Gaja II lUX 3dl

1399,-

3

sofa

Brunon III lUX 3dl

1599,-

2

1. sofa inge ii lUX 3dl 
wym. 245/80/102 cm, 
powierzchnia spania: 144x195 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

2. sofa BRUnon iii lUX 3dl 
wym. 207/92/102 cm, powierzchnia spania: 150x197 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

3. sofa gaja ii lUX 3dl wym. 210/93/77 cm, powierzchnia spania: 150x200 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Hampton lUX 3dl

2199,-

4

sofa

Gaspar IV Mega lUX 3dl

2479,-

5 sofa

Royal IV Mega lUX 3dl

2499,-

6

4. sofa haMpton lUX 3dl wym. 236/89/96 cm, powierzchnia spania: 147x200 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

5. sofa gaspaR iV Mega lUX 3dl 
wym. 255/89/126 cm, 
powierzchnia spania: 163x196 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

6. sofa Royal iV Mega lUX 3dl 
wym. 251/95/122 cm, 
powierzchnia spania: 164x195 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Farol lUX 3dl

2099,-

1

sofa

Cornet III lUX 3dl

2299,-

2 sofa

Torres New lUX 3dl

2499,-

3

1. sofa faRol lUX 3dl wym. 234/83/104 cm, powierzchnia spania: 146x197 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

2. sofa coRnet iii lUX 3dl 
wym. 226/91/102 cm, powierzchnia spania: 138x200 cm, 
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

3. sofa toRRes neW lUX 3dl 
wym. 238/97/110 cm, 
powierzchnia spania: 145x194 cm,
dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.
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sofa

Samui lUX 3dl

1899,-

4

4. sofa saMUi lUX 3dl wym. 215/94/97 cm, powierzchnia spania: 143x190 cm, dostępna w 2 wersjach kolorystycznych.

Goście są zawsze 
mile widziani

Chcesz zapewnić swoim gościom komfortowy 
nocleg, ale nie masz dodatkowej przestrzeni, 
którą można byłoby przekształcić w pokój 
gościnny? W salonie postaw na stylową sofę, 
którą z łatwością przekształcisz w łóżko. 
Dzięki temu możesz mieć trzy meble w jed-
nym - świetną sofę na co dzień, wygodne 
miejsce na wieczory i łóżko na noc. 
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narożniK

Dany II lUX 3dl.Urc

1499,-

2 narożniK

Kris II lUX 3dl.Urc

1859,-

3

2. narożnik dany ii lUX 3dl.Urc 
wym. 205/94/144 cm, 
powierzchnia spania: 130x191 cm,
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.

3. narożnik Kris ii lUX 3dl.Urc 
wym. 230/89/146 cm, 
powierzchnia spania: 130x200 cm,
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.

narożniK

Lone 2F.recBK/recBK.2F

2569,-

1

1. narożnik lone 2F.recBK/recBK.2F wym. 252/90-103/185 cm, powierzchnia spania: 134x195 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Largo lUX 3dl.recmU

1999,-

4 narożniK

Przemek IV lUX 3dl.recBKmU

1699,-

5

4. narożnik largo lUX 3dl.recmU 
wym. 254/89/156 cm, 
powierzchnia spania: 144x215 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

5. narożnik przemeK iV lUX 3dl.recBKmU 
wym. 240/89/138 cm, 
powierzchnia spania: 121x208 cm,
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.

narożniK

Kirsten II 2F.UrcBK

1599,-

1

1. narożnik KirsTen ii 2F.UrcBK wym. 240/87/162 cm, powierzchnia spania: 135x202 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Collin 2F.recBK/recBK.2F

2499,-

3narożniK

Margaret III lUX 3dl.UrcBK

2699,-

2

2. narożnik MaRgaRet iii lUX 3dl.UrcBK 
wym. 263/90/167 cm, powierzchnia spania: 129x205 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

3. narożnik collin 2F.recBK/recBK.2F 
wym. 258/90/159 cm, powierzchnia spania: 140x198 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

narożniK

Oslo lUX 3dl.recmU

2299,-

1

1. narożnik oslo lUX 3dl.recmU wym. 247/89/186 cm, powierzchnia spania: 144x215 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Cornet III lUX 3dl.rec/rec.3dl

2799,-

4

4. narożnik coRnet iii lUX 3dl.rec/rec.3dl wym. 223/90/170 cm, powierzchnia spania: 125x199 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Elena II 2F.UrcBK

2199,-

2

narożniK

Alanis II 2F.recBK/recBK.2F

2459,-

1

2. narożnik elena ii 2F.UrcBK 
wym. 257/92-103/180 cm, powierzchnia spania: 129x212 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

1. narożnik alanis ii 2F.recBK/recBK.2F 
wym. 272/93/192 cm, powierzchnia spania: 124x195 cm,
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.

narożniK

Jette II lUX 3dl.UrcBK

1799,-

3

3. narożnik jeTTe ii lUX 3dl.UrcBK wym. 236/89/147 cm, powierzchnia spania: 127x198 cm, dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Leon lUX 3dl.recBKmU

2199,-

4

narożniK

Leti lUX 3dl.recBK/recBK.3dl

2499,-

6narożniK

Paola II 2F.UrcBK

2599,-

5

4. narożnik leon lUX 3dl.recBKmU wym. 250/73-90/153 cm, powierzchnia spania: 140x216 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

5. narożnik paola ii 2F.UrcBK 
wym. 285/89-99/180 cm,  
powierzchnia spania: 132x227 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

6. narożnik leti lUX 3dl.recBK/recBK.3dl 
wym. 266/90/155 cm, powierzchnia spania: 132x210 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Davos lUX 3dl.rec/rec.3dl

2999,-

2 narożniK

Marten 2F.recBK/recBK.2F

3999,-

3

narożniK

Carl II lUX 3dl.recBK/recBK.3dl

2999,-

1

1. narożnik caRl ii lUX 3dl.recBK/recBK.3dl wym. 269/90/219 cm, powierzchnia spania: 135x215 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

2. narożnik daVos lUX 3dl.rec/rec.3dl 
wym. 258/90/182 cm, powierzchnia spania: 142x220 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

3. narożnik MaRten 2F.recBK/recBK.2F 
wym. 256/83-100/202 cm, 
powierzchnia spania: 120x190 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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narożniK

Loft 2F.recBK/recBK.2F

2999,-

94 5 6

8

7

narożniK

Mindoro 2F.recBK/recBK.2F

3699,-

10

9. narożnik loft 2F.recBK/recBK.2F 
wym. 270/78-91/201 cm, powierzchnia spania: 130x207 cm,
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

4./5. lampa wisząca California wym. 185x32x9 cm, 1xE27 40W *, 179,-   6. poduszka dekoracyjna 
Soroh, kolor: szary, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99   7. zestaw kawowy lille, 12 elemen-
tów, porcelana, 69,99   8. koc krata, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, kolor: beżowo-biały, 
wym. 150x200 cm, 119,-

10. narożnik MindoRo 2F.recBK/recBK.2F wym. 251/81-98/192 cm, powierzchnia spania: 124x188 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.
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Zbuduj własną wersję

idealnego 
wypoczynku
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narożniK modUłowy

Liam
5003,-
podłoKieTniK p wym. 26/55/94 cm; 
modUł 1s wym. 82/89/96 cm; Mo-
dUł e wym. 96/89/96 cm; modUł 2F 
z FUnKcjĄ spania wym. 162/89/96 
cm, powierzchnia spania: 146x156 cm; 
modUł e wym. 96/89/96 cm; modUł 
1,5 BK  z szUFladĄ wym. 92/89/96 
cm; pUfa h 90X90 wym. 91/46/91 cm
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1. modUł H 100X100 wym. 100/46/96 cm; modUł e wym. 96/89/96 cm; modUł 2F z FUnKcjĄ spania wym. 162/89/96 cm, powierzchnia spania: 146x156 cm; podłoKieTniK p wym. 26/55/94 cm

My dajemy Ci możliwości,

Ty tworzysz 
resztę

Liam to koncepcja modułowa, dzięki której 
swój narożnik możesz stworzyć samodziel-
nie. Zdecyduj, ile miejsca potrzebujesz i jaki 
układ w Twoim wnętrzu sprawdzi się najle-
piej. A może będziesz potrzebować dodat-
kowego miejsca dla znajomych? narożniK modUłowy

Liam
2846,-

1
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modUł 1,5 BK 
z szUFladĄ
wym. 92/89/96 cm

699,-

7 modUł 1s
wym. 82/89/96 cm

749,-

8 modUł e
wym. 96/89/96 cm

749,-

9

modUł 2F z FUnKcjĄ spania
wym. 162/89/96 cm,
powierzchnia spania: 146x156 cm

1399,-

10 modUł 2s
wym. 165/89/96 cm

999,-

11

podłoKieTniK p
wym. 26/55/94 cm

269,-

4

2

3

pUfa h 90X90 
wym. 91/46/91 cm

389,-

5 modUł H 100X100 
wym. 100/46/96 cm

429,-

6

wyKaz modUłów

2. lampa wisząca Darling wym. 90x60 cm, lED 3x11W (1350lm/3500k) **, 879,-   3. dywan aspect Trójkąty, wym. 
160x220 cm, 299,-
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zestaW

2x Lind es + Lind 3k

3097,-

1

1. zestaw lind:  2 fotele lind es wym. 76/91/87 cm; wersalka lind 3k wym. 208/98/96 cm powierzchnia spania: 127x188 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

wersalka:

fotel:

zestaW

2x Ania es + Ania 3k

1497,-

2

2. zestaw ania:  2 fotele ania es wym. 67/100/74 cm; wersalka ania 3k wym. 192/93/89 cm powierzchnia spania: 116x190 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych. wersalka:

fotel:
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zestaW

2x Gabi es + Gabi II 3k

2967,-

4

4. zestaw gaBi:  2 fotele gaBi es wym. 81/93/86 cm; wersalka gaBi ii 3k wym. 214/95/95 cm powierzchnia spania: 120x190 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych.

zestaW

2x Jeff es + Jeff 3k

2047,-

3

3. zestaw jeff:  2 fotele jeff es wym. 66/105/79 cm; wersalka jeff 3k wym. 201/87/90 cm powierzchnia spania: 120x188 cm, 
dostępny w 2 wersjach kolorystycznych. wersalka:

wersalka:

fotel:

fotel:
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1. fotel casey es 
wym. 94/107/86 cm, 
dostępny w 4 wersjach 
kolorystycznych

fotel

Casey es

949,-

1
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2

2. fotel claRc es 
wym. 79/84/88 cm, dostępny w 2 wersjach kolorystycznych

4. fotel Boni es 
wym. 68/82/68 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

7. fotel coRnet es 
wym. 75/87/82 cm, dostępny w 2 wersjach kolorystycznych

6. fotel lUke es 
wym. 80/80/82 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

5. fotel feRB es 
wym. 60/88/69 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

3. fotel Maks es 
wym. 70/77/60 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

fotel

Maks es

349,-

3

fotel

Luke es

699,-

6

fotel

Ferb es

799,-

5

fotel

Cornet es

799,-

7

fotel

Boni es

779,-

4

fotel

Clarc es

659,-
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W małych wnętrzach postaw na

komfort 
w wersji mini

Pufy znowu powracają na salony - zdobywa-
ją serca swoim designem i przekonują kom-
paktowymi wymiarami. Dostępne w wielu 
kształtach, wzorach i kolorach, nie muszą 
być kupowane w komplecie. Z łatwością do-
pasujesz je do posiadanych już mebli lub… 
zmiksujesz ze sobą. Zobacz, jakie to proste!

pUFa / sToliK

Lafu h

259,-

2

2. pufa / stolik lafU h 
wym. 60/40/60 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

pUFa / sToliK

Phuket h

169,-

4

4. pufa / stolik phUket h 
wym. 44/50/44 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

pUFa / sToliK

Tahiti h

219,-

3

3. pufa / stolik tahiti h 
wym. 62/35/62 cm, dostępny w 3 wersjach kolorystycznych

pUfa

Cornet h

299,-

1

1. pufa coRnet h 
wym. 54/47/54 cm, dostępny w 2 wersjach kolorystycznych
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Wiele mówi się o tym, że dom powinien być urządzony spójnie. 
Tworzyć całość, w której poszczególne elementy współgrają 
ze sobą. To prawda, ale... pokój młodego człowieka war-
to potraktować jako wyjątek. Jako odrębny byt, państwo  
w państwie, które rządzi się nieco innymi prawami. Jeśli wyłamie 
się stylistycznie z reszty domu – nie szkodzi. W końcu ma przede 
wszystkim odzwierciedlać pasje i upodobania swego lokatora. 
Niekoniecznie zgodne z upodobaniami rodziców.

pokój
  młodzieżowy
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Karet
Karet to kolekcja, którą możesz dopa-
sować do upodobań swojego dziecka. 
Fronty mebli dostępne są w kolorze uni-
wersalnej bieli oraz dziewięciu tworzo-
nych na zamówienie wersjach kolory-
stycznych do wyboru. Wybierz tę, która 
podoba Ci się najbardziej i podkreśl jego 
styl! A może zrobicie to razem - w końcu 
urządzanie wnętrza to niezła zabawa!
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wersjI 
kolorystycznycH

oraz 2 rodzaje 
frontów

10

elementy kolekcjI 
I wersje kolorystyczne

Karet str. 354
kolekcja Karet 
komoda kom4s_a wym. 40,5/105/92 cm; biurko BIU1d1s/120_a wym. 120/65/77 cm; komoda kom2d4s_a wym. 40,5/143,5/92 cm; szafka wisząca sfw/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; szafa 
szf2d2s_a wym. 55,5/90/200,5 cm; łóżko PossI loz/90 wym. 207/99/42,5-74,5 cm; fotel Patyczak wym. 50/51/77 cm
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2

6

3

5

kolekcja Karet 
1. komoda kom2d4s_a wym. 40,5/143,5/92 cm; półka GraPHIc Pol/86 wym. 20/85,5/16 cm    2. komplet pościeli młodzieżowej, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 
119,-    3. plafon Relax Junior wym. 32x32x26 cm, 4xE27 60W *, 289,-    4. pudło Zwierzaki, A4, wym. 34x25x26 cm, 3,99    5. koc bambusowy, kolor: miętowy, wym. 80x100 cm, 139,-    6. biurko 
BIU1d1s/120_a wym. 120/65/77 cm

Wbrew pozorom to nie jest 
zwykły pokój, to… 
strefa wolna 
od rodziców

Oto wyjątkowe miejsce w domu, w którym to 
dzieci ustalają zasady. Pozwólmy im więc od-
zwierciedlić swoje upodobania i dać większą 
swobodę w jego urządzaniu. Nie bójmy się wy-
razistych kolorów - niebieskich, zielonych bądź 
popielatych frontów mebli. Otoczone białą 
ramą okażą się naprawdę uniwersalne i na 
pewno spodobają się młodszemu pokoleniu.

4
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Malcolm
Meble te wyglądają jak skrzynie, któ-
re morskim transportem przypłynęły  
z dalekich krajów. I tak samo dużo po-
trafią pomieścić. Tajemnica wisi w po-
wietrzu – spróbujcie ją wyczytać z nie-
wyraźnych napisów, przypominających 
stemple z kolejnych miejsc podróży. 
Posłuchajcie, jaką historię chcą wystu-
kać uchwyty w kształcie kołatki...
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kolekcja Malcolm
biurko BIU1d1s wym. 120/65/77,5 cm; szafa szf2d2s wym. 57/80/205,5 cm; szafka wisząca sfw2d wym. 31/120/51 cm; kufer kUf/90 wym. 49/93/45,5 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/93/45-65 cm;  
regał reG3d2s wym. 40/80/205,5 cm

elementy kolekcjI 

Malcolm str. 406
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Być młodym 
to niekoniecznie 
znaczy kochać 
nowości

Wielu młodych ludzi lepiej odnajdzie się  
w klasyce, naturze, tradycji dającej poczucie 
bezpieczeństwa. Styl rustykalny w pokoju na-
stolatka można przełamać bardzo współcze-
snymi dodatkami. Wbrew pozorom wcale się 
nie pogryzą.

kolekcja Malcolm
1. kubek Spring 330 ml, kolor: błękitny, porcelit, 6,99    2. zegar ścienny, metalowy, śr. 80 cm, 159,-    3. meblościanka malcolm wym. 65/280/205,5 cm    4. pojemnik ażurowy z przykrywką Infinity, 
kolor: szary, 17 l, 21,99    5. poduszka dekoracyjna Soft, kolor: czerwony, 76% akryl, 24% poliester, wym. 45x45 cm, 35,99    6. świeca pieńkowa Rustic, kolor: ciemnoszara, wym. 6,8x8 cm, 8,99    7. koc 
bambusowy, kolor: niebieski, wym. 80x100 cm, 139,-    8. szafka wisząca sfw2d wym. 31/120/51 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/93/45-65 cm; biurko BIU1d1s wym. 120/65/77,5 cm

2

1

3

4

5

6

7
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Ringo
Nazwa kolekcji pochodzi oczywiście 
od detalu, który jest jej znakiem roz-
poznawczym. Oryginalnego uchwy-
tu w kształcie okręgu. Błyszcząca 
biel i srebro to wybitnie nowoczesna 
kompozycja. A może również zapo-
wiedź upodobania do stylu glamour 
u młodej kobiety?

kolekcja Ringo
regał zamknięty reG1d/5/19 l/P wym. 39/50/190,5 cm; biurko BIU4s/120 wym. 120/70/75,5 cm; regał reG/5/19 wym. 31/50/190,5 cm; regał reG/7/19 wym. 31/70/190,5 cm; szafka wisząca 
sfw1k/10/4 wym. 32,5/100/36 cm; szafka rtv rtV1s/10/5 wym. 58/100/48 cm; szafka wisząca sfw1k/7/4 wym. 32,5/70/36 cm; komoda kom4s/7/8 wym. 39/70/84 cm
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elementy kolekcjI 

Ringo str. 412
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Nepo
Jeśli poszukujecie zgrabnych, lekkich 
mebli, o niedużych gabarytach, które 
nie przytłoczą wnętrza, a jednak spo-
ro pomieszczą, kolekcja Nepo to strzał  
w dziesiątkę. Bez trudu zagospodaru-
jecie z nią nawet niewielką przestrzeń. 
Do pojedynczego łóżka można doku-
pić szufladę z łóżkiem dolnym i stwo-
rzyć pokój dla rodzeństwa.

kolekcja Nepo
1. biurko BIU2s wym. 100/59/76 cm    2. komoda kom4s wym. 34/80/84 cm; łóżko loz/90 wym. 203/95/44,5-66,5 cm; szafka nocna kom1s wym. 34/49,5/42,5 cm    3./6. ręcznik Alsten, kolor: jasny 
niebieski, szary, 100% bawełna, wym. 70x140 cm, 36,99    4. ręcznik Lonna, kolor: beżowy, 100% bawełna, wym. 70x140 cm, 49,99    5. poduszka dekoracyjna Soft, kolor: różowy, 76% akryl, 24% poliester, 
wym. 45x45 cm, 35,99    7. lampa stołowa Optica wym. 17x18 cm, 2xE27 60W *, 209,-   8. regał reG/15/12 wym. 38,5/117/149,5 cm    9. komoda kom4s wym. 34/80/84 cm
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Pomyślcie o meblach 
niestereotypowo 

Łóżko nie musi 
służyć tylko 
do spania

kolekcja Nepo
1. szafa szf3d2s wym. 54,5/118,5/197 cm; łóżko loz3s wym. 204,5/145,5/47,5-85,5 cm; szuflada oPcja-loz3s    2. pudło Wiklina, A4, 2 szt., kolor: szary, wym. 33x25x18 cm, 12,99;  XL, 2 szt., wym. 
42x32x32 cm, 18,99    3. kosz na papier, metalowy, kolor: niebieski, wym. 29,5x35 cm, 22,99    4. pudła transparentne, różne wymiary, cena od 5,99 do 59,99

Wiele różnorodnych schowków uła-
twia utrzymanie porządku. Sprawia, 
że każdy drobiazg ma swoje miejsce.

Może też zastąpić regał. Zamiast masywnej 
komody w niedużym wnętrzu sprawdzą się 
lekkie plastikowe pojemniki, ozdobne pudeł-
ka czy miękkie kosze.

3

4

2

 220     221 220     pokój młodzieżowy



Possi
Niezależność i własny styl. Czy jest 
lepszy sposób, by je podkreślić, niż sa-
modzielnie zaprojektować meble do 
swojego pokoju? Kilkadziesiąt opcji 
kolorystycznych, jeszcze więcej moż-
liwości aranżacji, a także internetowy 
konfigurator mebli pozwolą młodemu 
architektowi rozwinąć skrzydła. Possi 
to idealny sposób, żeby wyrazić siebie.

kolekcja Possi
szafka wisząca sfw1d/7/5 wym. 34/55/72 cm; szafka wisząca sfw/4/5 wym. 32/55/36 cm; szafka rtv rtV2s/5/14 wym. 52/140/47,5 cm; szafka rtv rtV2s/5/9 wym. 52/95/47,5 cm; szafka wisząca 
sfw/4/9 wym. 32/95/36 cm; regał zamknięty reG1d2s/20/5 wym. 42/55/196,5 cm; biurko BIU/120 wym. 133/73/76 cm; komoda mobilna kon2s/5/4 wym. 42/44/51 cm; witryna reG1w2s/20/5 
wym. 42/55/196,5 cm
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kolekcja Possi
1. lampa stołowa Elfi wym. 50x15x37 cm, 1xE27 25W *, 169,-    2. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: fioletowy, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    3. zegar ścienny, metalowy, śr. 24 cm, 69,99    
4. pojemnik z przykrywką Infinity, kolor: szary, 4,5 l, 12,99    5. narzuta dekoracyjna Safira, kolor: biały, 80% bawełna, 20% poliester, wym. 220x260 cm, 139,-    6. komoda mobilna kon2s/5/4 wym. 
42/44/51 cm; regał reG1d3s/20/8 wym. 42/85/196,5 cm; szafka wisząca sfw1d/7/5 wym. 34/55/72 cm; biurko BIU1d1s/8/12 wym. 122/60/75 cm; szafka wisząca sfw/4/9 wym. 32/95/36 cm; łóżko 
NEPO loz/90 wym. 203/95/44,5-66,5 cm    7. łóżko loz/90 wym. 207/99/42,5-74,5 cm; szuflada do łóżka szUf/160 wym. 156/70/19 cm; biurko BIU1d1s/8/12 l/P wym. 127/73/76 cm; szafka wisząca 
sfw/4/14 wym. 32/140/36 cm; szafka wisząca sfw/4/9 wym. 32/95/36 cm; regał zamknięty reG4d/20/5 wym. 42/49/196,5 cm; krzesło PossI wym. 52/50/84 cm

Skoro pokój 
ma być azylem, 

niech przy planowaniu 
aranżacji inspiracją staną się 
ulubione kolory

A gdyby tak przenieść do wnętrza wszystkie 
kolory tęczy? Albo barwy natury, które ukoją  
i sprawią, że stanie się bardziej przytulne… 
Dla rodziców to tylko pokój, dla dzieci miejsce, 
w którym będą rozwijać swoje zainteresowa-
nia i każdego dnia odkrywać świat. Pozwólmy 
im przenieść do niego, to co lubią najbardziej.

2
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Strzałka
Dzieckiem być... oby jak najdłużej! 
Swój wesoły charakter kolekcja ta za-
wdzięcza kolorowi i uchwytom. Bije 
z niej luz i beztroska, która będzie 
przyciągać nie tylko najmłodszych 
domowników. Oto, jak niewiele po-
trzeba, by stworzyć fantastyczny ro-
dzinny plac zabaw!

kolekcja Strzałka
szafka wisząca sfw1d/5/6 wym. 29,5/60/45 cm; półka P/2/6 wym. 21/60/19 cm; biurko BIU1d1s/8/12 wym. 120/54/76,5 cm; łóżko piętrowe loz1s/90P wym. 184/97/159 cm; półka P/2/10  
wym. 21/95/19 cm; regał reG2d/11/10 wym. 39/95/111 cm
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Balder
Kto powiedział, że pokój dziecka powi-
nien tonąć w kolorach? Stonowane wnę-
trza też są przecież spoko! Białe meble  
z kolorem drewna? Czemu nie! Na pew-
no dzielnie przetrwają próby zmieniają-
cych się upodobań i trendów, a dodat-
kowo bardzo łatwo będą poddawać się 
metamorfozom, które wykonasz za po-
mocą kolorowych tkanin i dodatków.

nowość

kolekcja Balder
1. komoda kom4s wym. 39/90/88 cm; łóżko loz/90 wym. 204,5/95/42,5-80,5 cm    2. lampa wisząca Priddy wym. 32,5x110 cm, 3xE27 60W *, 269,-    3. ramka na zdjęcie Narvik, drewniana, wym. 10x15 
cm, 9,99; wym. 13x18 cm, 13,99; wym. 15x21 cm, 15,99    4. poduszka dekoracyjna Wilk Syberyjski, kolor: biały, 45% modakryl, 22% poliester, 33% akryl, wym. 45x45 cm, 59,99    5. dywan Groszki, kolor: 
niebieski, 100% polipropylen, wym. 120x170 cm, 199,-    6. pudło Zygzak A4, kolor: niebieski, wym. 34x25x26 cm, 3,99    7. szafa szf2d wym. 51,5/90/192 cm; biurko BIU/120 wym. 56/120/77 cm; 
szafka wisząca sfw/120 wym. 31,5/120/31,5 cm; krzesło PossI wym. 52/50/84 cm; łóżko loz/90 wym. 204,5/95/42,5-80,5 cm; szuflada szU wym. 98/79,5/17 cm
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7

 228     229 228     pokój młodzieżowy



Princeton
Wspólny pokój dla rodzeństwa to jesz-
cze więcej zabawy i rozrywki. W takim 
wnętrzu każdy powinien mieć jednak 
swoją przestrzeń - to najleposzy spo-
sób na połączenie dwóch światów. 
Poznaj kolekcję Princeton, na tyle 
uniwersalną, że sprawdzi się zarówno  
w pokoju chłopca i dziewczynki.

już wkrótce
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Pełna kolekcja dostępna 
jest na stronie brw.pl

kolekcja Princeton
szafa szf2d wym. 56/100/206,5 cm; biurko BIU/120 wym. 120/70,5/75 cm; szuflada szU/BIU - oPcja wym. 55/113,5/10 cm; nadstawka nad/BIU - oPcja wym. 20/120/64 cm; łóżko loz/90 wym. 
204,5/95/42,5-80,5 cm; regał reG1d/55 wym. 37/55,6/181,5 cm; regał reG1d/35 wym. 37/35,6/181,5 cm; komoda mobilna knt1s wym. 40/35/49,5 cm; fotel Patyczak wym. 50/51/77 cm
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Kaspian
Entuzjastom stylu eko meble z kolek-
cji Kaspian mogą bardzo przypaść do 
gustu. Będą one bowiem idealnym 
tłem dla dekoracji z motywem fauny 
i flory. Świetnie się też komponują  
z wyciszającym i sprzyjającym skupie-
niu kolorem zielonym. Aż prosi się tu  
o pejzaż lub martwą naturę własne-
go autorstwa.

kolekcja Kaspian
komoda kom4s wym. 40,5/105/92 cm; szafka wisząca sfw/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; biurko BIU1d1s/120 wym. 120/65/77 cm; witryna reG1w2s wym. 40,5/56/200,5 cm
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Własny pokój 
ma służyć nie 
tylko „chowaniu” 
rzeczy
To też miejsce, gdzie można wyeksponować 
swoje pasje. Skoro dla deski snowboardowej 
albo hulajnogi i tak trudno znaleźć miejsce 
w szafie, może lepiej powiesić ją na ścianie? 
Będzie tu bezpieczna, a jednocześnie nada 
wnętrzu charakteru. Podobnie jak olbrzymia 
fototapeta ze zdjęciem miejsca, które kiedyś 
chciałoby się odwiedzić...

kolekcja Kaspian
1. szafka kom4d wym. 40,5/105/112,5 cm; szafka wisząca sfw/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; biurko BIU1d1s/120 wym. 120/65/77 cm    2. szafka wisząca sfw/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; szafa 
colIn 183 wym. 64/183/218,5 cm; szafka rtv rtV2s wym. 55,5/143,5/33,5 cm; komoda kom1d1sP wym. 40,5/49/77 cm

2
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Luca Juzi
Te stylowe meble to połączenie pro-
stych form i naturalnych, sprzyjających 
odpoczynkowi kolorów bieli i drewna. 
Proste bielone formy są uniwersalne 
i szybko nie wyjdą z mody. A co, gdy-
by urozmaicić je o kolorowe akcenty? 
Spójrz, jak wdzięcznie w ich towarzy-
stwie prezentuje się radosny kolor 
ścian i dodatków.

nowość
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elementy kolekcjI 

Luca Juzi str. 414
kolekcja Luca Juzi
biurko BIU1s wym. 141/81/76,5 cm; fotel Patyczak wym. 50/51/77 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/96/58-90 cm; regał reG2d 
wym. 43/106/134 cm; regał reG1d1s wym. 43/60/200 cm; szafa szf3d3s wym. 61,5/148/200 cm
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kolekcja Luca Juzi
1. biurko BIU1s wym. 141/81/76,5 cm; fotel Patyczak wym. 50/51/77 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/96/58-90 cm    2. regał reG2d wym. 43/106/134 cm    3. dywan Drzewko, kolor: szary, 100% 
polipropylen, wym. 120x170 cm, 199,-    4. lampa podłogowa Elfi wym. 147x24,5x59 cm, 1xE27 40W *, 259,-    5. poduszka dekoracyjna Amore, kolor: żółty, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 24,99    
6. kosz Trójkąty, kolor: szary, tkanina, wym. 42x55 cm, 59,99

Dobra 
ogranizacja 
to przepis na 
dobry dzień
Kiedy wszystko jest na swoim miejscu, umysł 
odpoczywa. Porządek we wnętrzu to porzą-
dek w głowie – łatwiej jest się skupić i dziel-
nie walczyć np. z pracą domową. Podstawą są 
dobrze dobrane meble  z dużą ilością półek  
i miejsca do przechowywania. Nie zapomnij 
o organizerach – pudełkach, koszykach – one 
też pomieszczą mnóstwo cennych skarbów.
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Indiana
Coś dla młodych podróżników i poszu-
kiwaczy przygód. Fanki Indiany Jonesa 
poczują się dobrze w delikatnej, roz-
bielonej wersji kolekcji (sosna cany-
on), zaś niespokojni duchem odkrywcy 
zapewne wrzucą swe trofea w prze-
pastne kufry i komody w kolorze dąb 
sutter. Dzięki metalowym okuciom 
wyglądają one na solidne kryjówki.

kolekcja Indiana
kufer jkUf120 wym. 49/120/47,5 cm; łóżko jloz90 wym. 205,5/93/45-65 cm; regał jreG2do wym. 40/80/195,5 cm; biurko jBIU2d2s wym. 140/65/78 cm; komoda jkom4s/80 wym. 40/80/87 cm
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Porto
Zabawa, nauka, dorastanie. Wyobraź so-
bie, ile dziecięcych rozterek muszą po-
mieścić te cztery ściany. Urządzając po-
kój dziecka, warto wybrać jeden motyw 
przewodni. Tak jak tutaj! Zamiłowanie 
do morskich opowieści zostało umiejęt-
nie przeniesione do pokoju dziewczęce-
go. Dzięki uniwersalnym meblom wy-
strój można jednak z łatwością zmienić!

kolekcja Porto
1. szafa szf2d1s wym. 55,5/88,5/199,5 cm; biurko BIU/120 wym. 120/56,5/74,5 cm; komoda kom4s wym. 40/88,5/94 cm; łóżko loz/90 wym. 204,5/95/44,5-68,5 cm; szafka nocna kom1s/50 wym. 
40/53,5/44 cm    2. biurko BIU/120 wym. 120/56,5/74,5 cm

1
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Caps
Coś dla chłopca i dziewczynki. Niebie-
skie lub różowe wstawki nie pozosta-
wiają wątpliwości, do kogo kolekcja 
jest kierowana. A jeśli ktoś jest ponad 
płciowymi podziałami, może wybrać 
neutralną i nieco dojrzalszą wersję 
szarą. Caps to mnóstwo pomysło-
wych rozwiązań, które uporządkują 
świat dziecka.

kolekcja Caps
regał zamknięty reG1d2s wym. 41/50/198,5 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/95/41,5-70,5 cm; półka Pol/120 wym. 25,5/120/16 cm; komoda kom4s/80 wym. 41/80/88 cm; szafka kom2d  
wym. 41/80/88 cm; biurko BIU/120 wym. 120/60/76,5 cm
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Przedmioty 
codziennego 
użytku 

też mogą wystąpić 

w roli zabawek

Warto takich wdzięcznych i pomysłowych ga-
dżetów poszukać, urządzając dziecięcy azyl. 
Lampka w kształcie zwierzaka, ściana, na 
której można rysować jak na tablicy – wbrew 
pozorom takie detale podobają się nie tylko  
najmłodszym... 

kolekcja Caps
1. kufer kUf wym. 52,5/95/50,5 cm; regał reG2s/80 wym. 41/80/198,5 cm; regał zamknięty reG1d2s wym. 41/50/198,5 cm; szafa narożna szfn2d wym. 82,5/82/198,5 cm; regał reG1d/80 
wym. 41/80/198,5 cm; szafka wisząca sfw1d/120 wym. 28,5/120/40 cm; biurko BIU/120 wym. 120/60/76,5 cm; łóżko loz/90 wym. 205,5/95/41,5-70,5 cm; łóżko dolne na rolkach loz/85/d  
wym. 199/95,5/21 cm; szafka nocna kom2s wym. 41/50/50 cm    2. lampa stołowa Zelda wym. 65x60x28 cm, 1xE27 60W *, 179,-    3.  dywan Ekol, kolor: beżowy, wym. 60x100 cm, 89,99    4. poduszka de-
koracyjna Aster, kolor: ecru, 74% akryl, 26% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    5. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: żółty, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99     6.  pudło Pióro, A4, 2 szt., wym. 33x25x18 
cm, 12,99;  XL, 2 szt., wym. 42x32x32 cm, 18,99    7. szafka nocna kom2s wym. 41/50/50 cm; kufer kUf wym. 52,5/95/50,5 cm    8. łóżko loz/90 wym. 205,5/95/41,5-70,5 cm; łóżko dolne na rolkach 
loz/85/d wym. 199/95,5/21 cm; półka Pol/120 wym. 25,5/120/16 cm; szafka nocna kom2s wym. 41/50/50 cm
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Graphic
Młodość ma swoje prawa, między in-
nymi prawo do pewnej ekstrawagan-
cji. Intensywnie żółte lub czerwone 
wstawki, łączenie różnych kolorów 
frontów, wybitnie nowoczesny design 
to propozycja dla odważnych młodych 
ludzi, którzy lubią się wyróżniać. Sze-
roki wybór modułów pozwoli im stwo-
rzyć wnętrze w sam raz dla siebie.

kolekcja Graphic
biurko BIU2s/a/c wym. 90/59/76 cm; szafka wisząca sfw2d/86/75/c wym. 28/85,5/74,5 cm; regał zamknięty reG2d/c wym. 38,5/85,5/191,5 cm; łóżko loz/90 wym. 211/95,5/40-75,5 cm; szuflada  
szU/c wym. 168,5/71/17 cm; półka Pol/86 wym. 20/85,5/16 cm; szafka wisząca sfw2d/86/38/a/B/c wym. 28/85,5/38 cm; krzesło PossI wym. 52/50/84 cm

 248      248     



wersjI
kolorystycznycH

10

elementy kolekcjI 
I wersje kolorystyczne

Graphic str. 374

 248     249 248     pokój młodzieżowy



 250      250     



Wnętrze przepełnione miłością. Przytulny i bezpieczny azyl na 
kojący sen, marudzenie i codzienne poznawanie świata. Mo-
żesz stworzyć oddzielny pokój dla maluszka lub podzielić się  
z nim Waszą sypialnią. Za Tobą kilka nieprzespanych nocy? To 
nic. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom zaznasz nieco spokoju  
i skupisz się na kimś dla siebie najważniejszym. 

pokój
  niemowlęcy
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Luca Baby
Kolekcja Luca Baby to meble, dzięki 
którym urządzisz bajkowy pokój dla 
swojej pociechy. Proste bielone meble 
pozwolą stworzyć przytulną, sprzy-
jającą wypoczynkowi przestrzeń. Tak 
neutralną bazę zawsze możesz wzbo-
gacić o kolorowe akcenty, by nadać 
wnętrzu oryginalnego charakteru.

nowość
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kolekcja Luca Baby
łóżko loz 70x140 wym. 147,5/83/60-90,5 cm; regał reG1d1s wym. 43/60/200,5 cm; komplet Pwk wym. 75/106,5/102 cm; półka Pol_100 wym. 18/100/14 cm; szafa szf2d2s wym. 55/106,5/200,5 
cm; komoda kom4s wym. 43/60/101 cm; pufa / stolik lafU H wym. 60/40/60 cm

elementy kolekcjI 

Luca Baby str. 414
Zestawiaj meble Luca Baby z elementami 
kolekcji Luca Juzi. Szczegóły na  brw.pl
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kolekcja Luca Baby
1. poduszka dekoracyjna Chmurka, kolor: błękitny, 70% bawełna, 30% poliester, wym. 43x65 cm, 34,99    2. lampa stołowa Bag wym. 11x16,5 cm, LED 1x3,5W (100lm/3000K) **, 139,-    3. namiot Tipi 
z matą, kolor: szary z różowymi dodatkami, 100% bawełna, drewno, wym. 95x95x169 cm, (bezpieczeństwo produktu potwierdzone certyfikatem) 349,-    4. pudło Zwierzaki, A4, wym. 34x25x26 cm, 
3,99    5. pojemnik z przykrywką Infinity, róż, 4,5 l, 12,99; 11 l, 19,99; 17 l, 21,99    6. regał reG1d1s wym. 43/60/200,5 cm; komplet Pwk wym. 75/106,5/102 cm; półka Pol_100 wym. 18/100/14 cm; 
łóżko loz 70x140 wym. 147,5/83/60-90,5 cm; pufa / stolik lafU H wym. 60/40/60 cm

Planując wnętrze pamiętaj, że 
meble są jak 
ubrania

W zależności od tego, jakie dodatki do nich 
dobierzesz – warunkujesz ich styl. Tak jak tu-
taj. Proste, bielone meble zyskały dziecięcy 
charakter dzięki detalom. Poduszki w kształ-
cie chmurek, pudełka i zabawki – to wszystko 
pozwoliło stworzyć bajkowy pokój dla małej 
księżniczki. A meble? Dzielnie przetrwają 
próby zmieniających się czasów.
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Dreviso Baby
Przedmioty, którymi otaczasz sie-
bie i swoich bliskich, wpływają na to, 
jak czujecie się każdego dnia. Zadbaj  
o komfortową przestrzeń dla swojego 
maluszka i wygodny sen dla siebie. Po-
znaj meble, które idealnie sprawdzą 
się w sypialni dorosłych i pokoju nie-
mowlaka. Zawsze też możesz stworzyć 
wspólną przestrzeń dla Waszej trójki.

nowość
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kolekcja Dreviso Baby
łóżko loz/160 wym. 206/171/92,5 cm; półka PossI lIGHt P/1/16 wym. 30/160/5 cm; półka PossI lIGHt P/1/13 wym. 
30/130/5 cm; komplet Prkw wym. 84,5/112/104 cm; łóżko loz/140x70 wym. 146/80,5/82,5 cm; komoda kom2d2s wym. 
41/112/92 cm; fotel Patyczak BUjak wym. 83/53/74 cm

elementy kolekcjI 

Dreviso Baby str. 415
Zestawiaj meble Dreviso Baby z elementami kolekcji 
Dreviso. Szczegóły na  brw.pl
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kolekcja Dreviso Baby 
1. komplet Prkw wym. 84,5/112/104 cm; półka PossI lIGHt P/1/13 wym. 30/130/5 cm    2. lampa wisząca Belize wym. 105x48 cm, 3xE27 60W *, 479,-    3. dywan Myszka, kolor: niebieski, 100% 
polipropylen, wym. 120x170 cm, 199,-     4. półka metalowa, kolor: czarny, wym. 45x24x16 cm, 39,99    5. poduszka dekoracyjna Chmurka, kolor: różowy, 70% bawełna, 30% poliester, wym. 43x65 
cm, 34,99    6. komoda kom2d2s wym. 41/112/92 cm; szafa szf3d3s wym. 57,5/160/195,5 cm; fotel Patyczak BUjak wym. 83/53/74 cm

Odkryj, jak działa na wnętrze 
czarująca gra 
kolorów

Gdy delikatne pastelowe kolory flirtują z bia-
łymi meblami, wnętrze nabiera smaku i wyjąt-
kowej lekkości. Czarujące połączenie barwnej 
delikatności pozwoli stworzyć przytulny azyl 
dla maluszka, a przy okazji dobrze sprawdzi 
się w sypialni rodziców. W takim wnętrzu po 
prostu chce się być.

2

5

3
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miejsce
 do pracy
Niezależnie od tego, czy będzie to przestronny, czy też raczej 
„kompaktowy” gabinet, potrzebujesz miejsca, gdzie możesz 
przyjść z kubkiem kawy w poszukiwaniu spokoju i natchnienia. 
Azylu, który sam w sobie nie rozprasza, lecz sprzyja koncentracji. 
I w którym wszystko ma swoje miejsce. Bowiem uporządkowana 
przestrzeń wokół Ciebie wpływa „porządkująco” na myśli. Czas 
płynie szybko, gdy praca wre. Nie wiadomo, kiedy kawa zdążyła 
wystygnąć? Nie szkodzi, wypijesz drugą z rodziną po obiedzie.
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Office Lux
Praca w domu będzie jeszcze przy-
jemniejsza, jeśli zdecydujesz się na 
meble, które udzielą Ci prawdziwego 
wsparcia. W kolekcji Office Lux znaj-
dziesz wiele brył, które pozwolą za-
projektować wygodne i nowoczesne 
biuro. Potrzebujesz wiele miejsca do 
pracy? To nie problem! Znajdziesz tu 
komfortowe narożne biurko.

nowość
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kolekcja Office Lux
komoda mobilna KON3S/40 wym. 56/38,5/40 cm; biurko BIU/223/170 wym. 223/170/77 cm; regał zamknięty REG4D2S/220 wym. 35/79/221 cm; regał REG2D/220 wym. 35/79/221 cm; szafka 
REG2D/114 wym. 35/79/114 cm; regał REG/53/114 wym. 35/52,5/114 cm; krzesło CANTONA GTS wym. 44/40/83,5-93 cm; fotel AMSTERDAM wym. 79/71/108 cm

ElEmENTy KOlEKCjI 

Office Lux STR. 416
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Executive
Nowoczesna kolekcja urzeka nie tyl-
ko estetyką, ale też pomysłowością. 
Spójrz, ta „gruba” półka w regale to 
sprytnie zakamuflowana szuflada, 
która może pomieścić np. przybory 
biurowe. Z dwóch biurek możesz zro-
bić jedno narożne, dodając trójkątny 
łącznik, który dodatkowo zwiększy 
powierzchnię blatu.
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kolekcja Executive
regał REG2D/22/5 wym. 37,5/50/218,5 cm; regał REG4D/22/8 wym. 37,5/80/218,5 cm; regał REG4D1S/22/9 wym. 40,5/90/218,5 cm; szafa narożna SZFN1D wym. 72,5/72,5/218,5 cm; regał 
REG2D1S/22/6 wym. 40,5/60/218,5 cm; biurko BIU/160 wym. 160/70/76,5 cm; komoda mobilna KTN3S wym. 40/40,5/57,5 cm; łącznik do biurek lAC/7 wym. 69,5/69,5/2 cm; biurko BIU/160 wym. 
160/70/76,5 cm

ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Executive STR. 417

wERSjE
KOlORySTyCZNE

2
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BRW Office
Prostota, funkcjonalność, elegancja. 
Ta kolekcja jest jak biała bluzka – ide-
alna do pracy, bo zawsze szykowna  
i stosowna. Komponujesz swoje biuro 
z różnych elementów, w zależności 
od tego, czy potrzebujesz więcej rze-
czy schować czy wyeksponować, by 
były łatwo dostępne. I nareszcie masz 
gabinet z prawdziwego zdarzenia!
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ElEmENTy KOlEKCjI 

BRW Office STR. 416
kolekcja BRW Office
regał REG2D/220 wym. 35/79/221 cm; regał REG/53/220 wym. 35/52,5/221 cm; regał narożny REGN/53/220 wym. 35/101,5/221 cm; regał zamknięty REG4D2S/220 wym. 35/79/221 cm; regał 
REG/53/114 wym. 35/52,5/114 cm; szafka REG2D/114 wym. 35/79/114 cm; biurko BIU/72/150 wym. 150/70/72 cm; biurko BIU/72/100 wym. 100/70/72 cm; łącznik lAC/70 wym. 70/70/2 cm;  
komoda mobilna KON3S/40 wym. 40/40/56 cm
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sypialnia
 i garderoba
Najbardziej prywatna część domu. Miejsce, gdzie szukasz 
odpoczynku, samotności, ale też bliskości. Gdzie dzielisz się 
intymnością, budujesz relacje, odsłaniasz swoje prawdziwe 
„ja”. Wiesz dobrze, że przy urządzaniu swojej sypialni musisz 
myśleć o całej rodzinie. Na pewno nieraz w nocy usłyszysz tu-
pot bosych stópek po podłodze: „Mamo, tato, mogę z Wami 
spać?”. I właśnie dlatego duże, wygodne łóżko to podstawa!
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Pori
Jest wiele powodów, dla których po-
kochasz tę sypialnię. To subtelny mini-
malizm, niezobowiązujący kolor bieli 
mebli oraz akcenty w kolorze ciepłe-
go dębu. Zamiast jaskrawych, przyku-
wających wzrok kolorów, panuje tu 
wizualna harmonia, którą przełamuje 
jedynie ciemna ściana. W końcu to 
miejsce spokoju i wyciszenia. 

już wkrótce
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kolekcja Pori
toaletka TOl wym. 40/85/77,5 cm; szafa SZF2D wym. 60/100/200,5 cm; szafka nocna KNT1S wym. 40/41,5/46 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207/169/81-46 cm; komoda KOm4S1E wym. 40/85/90 cm; pufa /  
stolik PHUKET H wym. 44/50/44 cm; pufa / stolik lAFU H wym. 60/40/60 cm

Pełna kolekcja dostępna 
jest na stronie brw.pl
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kolekcja Pori 
1. zaparzacz do kawy Avant Garde, stal nierdzewna i szkło, 600 ml, 129,-    2. poduszka dekoracyjna Amore, kolor: czerwony, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 24,99    3. poduszka dekoracyjna Velvet 
Triangles, kolor: szary, 98% bawełna, 2% inne, wym. 45x45 cm, 59,99    4. lampa stołowa Umbra wym. 41x22x26 cm, 1xE27 40W *, 199,-    5. koc z mikrofibry, kolor: kremowy, wym. 130x160 cm, 
35,99    6. komoda KOm4S1E wym. 40/85/90 cm    7. toaletka TOl wym. 40/77,5/85 cm; pufa / stolik PHUKET H wym. 44/50/44 cm    8. łóżko lOZ/160 wym. 207/169/81-46 cm; szuflada SZU wym. 
98/68,5/23,5 cm; komoda KOm4S1E wym. 40/85/90 cm; pufa / stolik lAFU H wym. 60/40/60 cm

Neutralne meble pozwalają na dowolną za-
bawę stylem i kolorem. Na tle białych, lśnią-
cych frontów dobrze prezentują się różowy 
puf, wzorzysta pościel czy dywan w modne, 
geometryczne wzory. Taka baza sprawia, że 
wszystkie chwyty są dozwolone. Sypialnia 
przecież wcale nie musi być nudna!

1

2 3

4

5

76

Stwórz sobie 

przestrzeń, 
która będzie 
odzwierciedlać 
Ciebie
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Gamla
Styl industrialny doskonale łączy su-
rowość i komfort, sprawiając, że na-
wet fabryczne hale zyskują charak-
ter wygodnych do życia przestrzeni. 
Marzysz o utrzymanej w tym tren-
dzie sypialni? Skorzystaj z możliwo-
ści, jakie dają podręczne szafki noc-
ne, łóżko i komody z kolekcji Gamla.

już wkrótce
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kolekcja Gamla
szafa NADIR SZF/180 wym. 67/180,5/242 cm; toaletka TOl1S wym. 130/45/76 cm; półka POSSI lIGHT P/1/13 wym. 30/130/5 cm; łóżko lOZ/160/B wym. 216/165/99-45,5 cm; stolik / dostawka DST 
wym. 38,5/30,5/66 cm; komoda KOm1D3S wym. 39/112,5/95 cm; fotel CASEy ES wym. 94/107/86 cm; pufa / stolik TAHITI H wym. 62/35/62 cm

Pełna kolekcja dostępna 
jest na stronie brw.pl
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my robimy zdjęcie
aranż bez modeli, aranż z modelami, 2 zbliżenia

1
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kolekcja Gamla
1. toaletka TOl1S wym. 45/130/76 cm; półka POSSI lIGHT P/1/13 wym. 30/130/5 cm; łóżko lOZ/160/B wym. 216/165/99-45,5 cm; stolik / dostawka DST wym. 38,5/30,5/66 cm; pufa / stolik PHUKET H 
wym. 44/50/44 cm    2. komoda KOm1D3S wym. 39/112,5/95 cm; fotel CASEy ES 94/107/86 cm    3. lampa podłogowa Travis wym. 158x43 cm, 1xE27 60W *, 369,-    4. komplet pościeli Bristol, 100% 
bawełna satynowana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    5. dywan Lotto, kolor: granatowy zygzak, 100% polipropylen, wym. 160x235 cm, 219,-    6. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: pomarań-
czowy, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    7. poduszka dekoracyjna z guzikiem, kolor: błękitny, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99

2

3

4

5

6

7

Meble na metalowym stelażu dobrze będą 
prezentować się w surowych wnętrzach, oto-
czone towarzystwem betonu i cegły. Jednak 
styl industrialny można z łatwością “udomo-
wić” i sprawić, że stanie się po prostu przy-
tulny. Wystarczy drewniana podłoga, dużo 
światła i przytulne dodatki. Nie zaszkodzi też 
odrobina żywej zieleni w postaci doniczko-
wych kwiatów - palmy lub tak modnej w tym 
sezonie monstery.

Udomawiamy 
styl industrialny
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Possi
Dzięki meblom z tej kolekcji możesz 
spersonalizować każdy szczegół w sy-
pialni, nawet... własną połowę łóżka. 
W końcu to, że tworzycie zgraną parę, 
nie oznacza, że zawsze jesteście jed-
nomyślni, prawda? Niech będzie jasne: 
tu śpią dwie osoby! Niezależne, kre-
atywne, które lubią same projektować 
swój świat.

3
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kolekcja Possi
1. biurko BIU/120 wym. 133/73/76 cm; krzesło POSSI wym. 52/50/84 cm    2. komplet pościeli Marsala, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    3. lampa stołowa Sekwana wym. 
42x30 cm, 1xE27 60W *, 259,-    4. ramka na zdjęcie, MDF, kolor: biały, wym. 10x15 cm, 8,99; wym. 13x18 cm, 9,99    5. narzuta dekoracyjna Safira, kolor: beżowy, 80% bawełna, 20% poliester, wym. 
220x260 cm, 139,-    6. komoda KOm2S/5/5 wym. 42/55/47,5 cm; komoda KOm4S/9/9 wym. 42/95/91 cm; łóżko POSSI FUTON 160x200 wym. 179/100/218 cm (panel średni wym. 84/39/3 cm; 2x panel 
mały wym. 84/18/3 cm), powierzchnia spania: 160x200 cm

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH

bilion

ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Possi STR. 368

łóżko tapicerowane

Possi FUTON 160x200

w opcji
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kolekcja Karet
szafka nocna KOm1S_A wym. 40,5/51/33,5 cm; półka POl/140 wym. 25/143,5/4 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207/166/35-60,5 cm; komoda KOm2D4S_A wym. 40,5/143,5/92 cm; komoda KOm4S_A  
wym. 40,5/105/92 cm; szafa SZF5D2S_A wym. 55,5/153,5/211 cm

Karet
Jeśli lubisz jasne i proste wnętrza, ale 
nie do końca odnajdujesz się w steryl-
nej nowoczesności, wybierz kolekcję 
Karet inspirowaną skandynawską tra-
dycją. Dużo drewna, białe żłobione 
fronty, urocze punktowe uchwyty. 
Funkcjonalność i pewna doza swojsko-
ści sprawią, że w tym wnętrzu łatwo 
zbierzesz siły na następny dzień.
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ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Karet STR. 354

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH

ORAZ 2 RODZAjE 
frontów

10
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W Twojej sypialni jest miejsce w zasa-
dzie tylko na łóżko i szafę? W takim 
razie zafunduj sobie coś naprawdę 
efektownego, np. tapicerowane łoże 
w pepitkę (Alice). Tak wyjątkowy me-
bel nie potrzebuje żadnych „efektów 
specjalnych”, sam tworzy klimat. Dys-
kretna, nowoczesna szafa Colin do-
pełni go, lecz nie przyćmi. 

Colin / Alice

kolekcja Colin / Alice
1. komplet pościeli Lizbona, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    2. lampa podłogowa Nuno wym. 66x148 cm, 1xE27 40W *, 249,-    3. pufa EmIlly H, wym. 71/43/56 cm     
4. kosz Madera, kolor: szary, wym. 18x14x10 cm, 12,99; wym. 32x21x12 cm, 24,99; wym. 35x24x14 cm, 29,99    5. szafa COlIN 183 wym. 64/183/218,5 cm; łóżko AlICE FUTON 160x200 wym. 
181/101/226  cm, powierzchnia spania 160x200 cm

1

2

3

4
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łóżko tapicerowane

Alice FUTON 160x200

w opcji
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Idento
Otwórz się na dialog z przeszłością. 
Idento doskonale wpisuje się w ka-
nony stylu klasycznego. Spójrz na 
dekoracyjne frezy, pokryte patyną 
listwy, finezyjne nóżki i elegancką 
formę zdobionych uchwytów. Dzię-
ki takim meblom każde wnętrze na-
bierze stylu.

kolekcja Idento
szafa SZF5D2S wym. 60,5/159,5/216,5 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207/167,5/54-81 cm; szafka nocna KOm1S wym. 41/54,5/47 cm; komoda KOm2D4S wym. 44,5/154,5/90 cm; lustro lUS/90 
wym. 6,5/99/76 cm
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Idento STR. 402
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Gent
Zależy Ci na nastrojowej sypialni? Nie 
bój się intensywnych, głębokich kolo-
rów, na przykład granatu, śliwki albo 
czerwonego wina. Meble z kolekcji 
Gent doskonale z nimi współgrają  
– jak egzotyczne drewno z nasyco-
nymi barwami Wschodu. Masywna 
bryła mebli sprawia, że wnętrze wy-
gląda imponująco i dostojnie.

kolekcja Gent
1. poduszka dekoracyjna Futro, kolor: szary, 47% modakryl, 14% poliester, 39% akryl, wym. 45x45 cm, 59,99    2. żyrandol Basiliano wym. 72x64 cm, 6xE14 40W *, 999,-    3. lustro w ramie dekoracyjnej 
Venice, wym. z ramą 54x144 cm, 289,-    4. pufa mAxImE H, wym. 130/46/61 cm    5. szafka nocna KOm1S wym. 45/53/35 cm; łóżko lOZ/160 wym. 206/176/34-80 cm; komoda KOm5S/10/7 wym. 
45/70/110 cm; szafa SZF3D/21/15 wym. 56/150/210 cm; komoda KOm3S/9/12 wym. 45/115/85 cm; pufa CUPIDO H 82x82 wym. 82/44/82 cm    6. komoda KOm3S/9/12 wym. 45/115/85 cm

1
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Gent STR. 394

6
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Anticca
Piękne meble w okleinie o szlachet-
nym drewnianym usłojeniu kompo-
nują się w zasadzie z każdym kolorem 
ścian. W sypialni możesz je połączyć 
nawet z grafitem i czernią! Spójrz 
tylko, jak nastrojowo wygląda takie 
wnętrze. Brakuje tylko rozgwieżdżo-
nego nieba nad głową, by poczuć się 
jak nocą na łonie natury.

kolekcja Anticca
1. komoda KOm4S wym. 46/103/95 cm; szafa SZF3D wym. 61,5/171,5/211,5 cm    2. komoda KOm4S wym. 46/103/95 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207,5/169,5/45,5-88,5 cm    
3. lampa stołowa Maserlo wym. 23x42 cm, 1xE27 60W *, 169,-    4. prześcieradło z gumką Jersey, kolor: popielaty, wym. 160x200 cm, 49,99    5. poduszka dekoracyjna Golden 
Print, kolor: złoty, 60% wiskoza, 40% bawełna , wym. 45x45 cm, 69,99    6. drewniana ramka na zdjęcie Antiq, wym. 10x15 cm, 19,99; wym. 13x18 cm, 23,99, wym. 18x24 cm,  
26,99    7. szafa SZF3D wym. 61,5/171,5/211,5 cm; komoda KOm4S wym. 46/103/95 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207,5/169,5/45,5-88,5 cm; szafka nocna KOm2S  
wym. 46/60,5/49,5 cm

3
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Anticca STR. 392
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Kaspian
Prosta forma i dyskretna elegancja za-
wsze znajdą amatorów. Meble Kaspian 
w swej białej wersji będą wymarzonym 
partnerem dla ciągle modnych odcieni 
szarości. Gładka powierzchnia frontów 
pozwala na szaleństwa, jeśli chodzi  
o faktury ścian i tkanin – np. ozdob-
nych poduszek, których przecież w sy-
pialni nie może zabraknąć.

kolekcja Kaspian
komoda KOm5S wym. 40,5/56/112,5 cm; szafa SZF2D2S wym. 55,5/90/200,5 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207/166/35-60,5 cm; szafka nocna KOm1S wym. 40,5/51/33,5 cm; szafka wisząca SFw/140 
wym. 30,5/143,5/40 cm; komoda KOm2D4S 
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wERSjI
KOlORySTyCZNyCH

6

ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Kaspian STR. 388
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kolekcja Kaspian
1. łóżko lOZ/160 wym. 207/166/35-60,5 cm; szafka nocna KOm1S wym. 40,5/51/33,5 cm    2. koc Classic, kolor: jasny szary, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, wym. 150x200 cm, 119,-     
3. szklanka Karina 350 ml, komplet 4 szt., szkło borosilikatowe, 36,99    4. komplet dwóch salaterek Puzzle, szkło, wym. 14x5 cm, 29,99    5. komoda KOm2D4S wym. 40,5/143,5/92 cm; szafa SZF5D2S 
wym. 55,5/153,5/211 cm; łóżko lOZ/160 wym. 207/166/35-60,5 cm; szafka nocna KOm1S wym. 40,5/51/33,5 cm
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Delikatna caffè latte 
czy mocne espresso? 

Wybierając 
kolorystykę, 
kieruj się... 
smakiem
Masz wątpliwości, jak skomponować kolo-
ry we wnętrzu, by wszystko do siebie paso-
wało? Pomyśl o potrawie lub napoju, który 
lubisz, który wywołuje u Ciebie przyjemne 
skojarzenia. I pozostań w tym kręgu kolory-
stycznym – wtedy na pewno nie popełnisz 
błędu. Biała kawa z mleczną pianką i dodat-
kiem kakao? A może espresso w białej fili-
żance z kostką brązowego cukru?
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5

Komoda w kolorze wenge czy wenge / biały połysk? Możesz w jednym wnętrzu zestawić różne wersje Kaspiana.
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Wektra / 
Sandra
Patchworkowa sypialnia? Czemu nie. 
Połącz elementy różnych kolekcji, by 
stworzyć wnętrze, które naprawdę 
do Ciebie pasuje. Spójrz, jak pięknie 
komponują się tapicerowane łóżko 
Sandra i szafa Wektra w wersji z gra-
fitowymi drzwiami.

kolekcja Wektra / Sandra
szafa SZF1D wym. 58/50/218,5 cm; szafa narożna SZFN1D wym. 93/93/218,5 cm; szafa SZF2DA wym. 58/100/218,5 cm; 
łóżko tapicerowane SANDRA FUTON 120x200 wym. 140/100/218 cm, powierzchnia spania: 120x200 cm; SANDRA  
FUTON 140x200 wym. 160/100/218 cm, powierzchnia spania: 140x200 cm; SANDRA FUTON 160x200 wym. 180/100/218 cm, 
powierzchnia spania: 160x200 cm; SANDRA FUTON 180x200 wym. 200/100/218 cm, powierzchnia spania: 180x200 cm
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łóżko tapicerowane

Sandra FUTON 120x200

979,-
Sandra FUTON 140x200

1079,-
Sandra FUTON 160x200

1199,-

w opcji
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Azteca
Chcesz przed snem oczyścić umysł? 
Pozbyć się natłoku myśli, który prze-
szkadza ci się zrelaksować? Wśród 
mebli Azteca przyjdzie Ci to łatwiej. 
Gładkie, błyszczące tafle wprowa-
dzają atmosferę tej nieskazitelnej 
harmonii, której potrzebujesz. Są jak 
biała karta – zapowiedź nowego dnia 
pełnego nowych możliwości. 

kolekcja Azteca
1. lampa stołowa Travis wym. 53x18 cm, 1xE27 60W *, 179,-    2. komplet pościeli Chambery, 100% bawełna satynowana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    3. koc  
z mikrofibry, kolor: fioletowy, 100% poliester, wym. 130x160 cm, 35,99    4. szafka REG4D/8/11 wym. 41/105/84 cm    5. szafa SZF3D/21/18 wym. 57/180/210 cm; łóżko 
lOZ/160 wym. 213/165/35-86 cm; szafka nocna KOm2S/4/5 wym. 41/50/43 cm

1

2

5

4

3

 296      296     



ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Azteca STR. 386

3
wERSjE 

KOlORySTyCZNE 
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łóżko tapicerowane Syntia
łóżko tapicerowane SyNTIA FUTON 120x200 wym. 134/100/216 cm, powierzchnia spania: 120x200 cm; SyNTIA FUTON 140x200 wym. 154/100/216 cm, powierzchnia spania: 140x200 cm; SyNTIA 
FUTON 160x200 wym. 174/100/216 cm, powierzchnia spania: 160x200 cm; SyNTIA FUTON 180x200 wym. 194/100/216 cm, powierzchnia spania: 180x200 cm; fotel CASEy ES wym. 94/107/86 cm; 
pufa /stolik lAFU H wym. 60/40/60 cm

Twoje łóżko każdej nocy przenosi Cię 
do zupełnie innego świata. Zadbaj o to, 
by ta niesamowita podróż była napraw-
dę komfortowa. Sprawdź, jak wygodnie 
możesz odpocząć w tapicerowanym 
łóżku z wysokim wezgłowiem, w któ-
rym zawsze możesz poszukać oparcia. 
Ten model łóżka możesz mieć w trzech 
różnych wymiarach do wyboru.

Syntia
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łóżko tapicerowane

Syntia FUTON 120x200

859,-
Syntia FUTON 140x200

959,-
Syntia FUTON 160x200

999,-

w opcji
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1. łóżko tapicerowane KATE FUTON 90x200 wym. 109/81/218 cm, powierzchnia spania: 90x200 cm; KATE FUTON 120x200 wym. 139/81/218 cm, powierzchnia 
spania: 120x200 cm; KATE FUTON 140x200 wym. 159/81/218 cm, powierzchnia spania: 140x200 cm; KATE FUTON 160x200 wym. 179/81/218 cm, powierzchnia 
spania: 160x200 cm; KATE FUTON 180x200 wym. 199/81/218 cm, powierzchnia spania: 180x200 cm; fotel mAKS ES wym: 70/77/60 cm; 

1 łóżko tapicerowane  

Kate FUTON 

90x200  849,-
120x200  929,-
140x200  1039,-
160x200  1139,-

To tu zaczyna 
się i kończy 
każdy dzień
Tutaj odbywają się rodzinne bitwy na podusz-
ki i walka z czasem przed wyjściem do pracy. 
Odpocznij, tak jak lubisz, dzięki rozwiązaniom, 
które idealnie sprawdzą się dzień po dniu,  
o każdej porze dnia i nocy. Pamiętaj, że dobry 
sen jak nic innego sprzyja regeneracji, dlatego 
skup się na swoich potrzebach - wybierz łóżko, 
które zapewni optymalny komfort na co dzień, 
w stylu, który idealnie będzie Ci odpowiadał.

w opcji
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PAKIET 

LMBK II
90x200 Rm  559,-
120x200 Rm  649,-
140x200 Rm  759,-
160x200 Rm  869,-

3

TAPCZAN

Pepe lBK

729,-

2

3. pakiet lmBK II 90x200; lmBK II 120x200; lmBK II 140x200; 
lmBK II 160x200; lmBK II 180x200

2. tapczan PEPE lBK 
wym. 95/44/204 cm, powierzchnia spania: 90x200 cm,
dostępny w 3 wersjach kolorystycznych.

Pakiet LMBK 
to propozycja 
dopełniająca 
zarówno pojedyncze 
jak i dwuosobowe łóżka 
tapicerowane.

Komplet LMBK II zawiera stelaż na podnośni-
kach gazowych wraz z pojemnikiem na po-
ściel. W naszych łóżkach można zamontować 
go na 3 wysokościach. Stelaż na podnośnikach 
gazowych to rozwiązanie, które znacząco po-
prawi komfort użytkowania na co dzień. Pod-
nośniki gazowe ułatwiają dostęp do zawarto-
ści i blokują stelaż przed niekontrolowanym 
opadaniem. Pojemnik na pościel sprawdzi się 
podczas jej przechowywania.
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Stockholm
Poznaj meble nawiązujące stylistyką 
do szwedzkich domów i mieszkań,  
w których ciepłe akcenty i każdy pro-
mień słońca są na wagę złota. Bielo-
ne fronty pozwalają zatrzymać świa-
tło na dłużej. W połączeniu z blatami  
w kolorze drewna, charakterystyczny-
mi listwami oraz delikatnymi uchwyta-
mi prezentują się niezwykle stylowo.
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kolekcja Stockholm
komoda KOM2D1S/9/10 wym. 43/103/88 cm; szafka nocna KOM2S/5/5 wym. 43/48/47 cm; łóżko LOZ/160 wym. 205/165/42-97 cm; szafa SZF5D/23/24 wym. 59/243/226 cm

ElEmENTy KOlEKCjI 

Stockholm STR. 413
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Roksana II
Biel i blask. Kolekcja Roksana II z po-
wodzeniem stworzy tło dla sypialni 
w stylu glamour – idealnie się w nią 
wpisuje tapicerowane łoże. Pasować 
tu będą srebrne dodatki, kryształo-
we żyrandole oraz wzorzysta tapeta. 
Wyposażenie szafy może być równie 
luksusowe – dzięki zmyślnym koszom 
na buty czy wieszakom na spodnie.

1

5

1
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2

łóżko tapicerowane

Roksana II New 
FUTON 160x200

w opcji
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Roksana II STR. 413
kolekcja Roksana II
1. wnętrze szafy ROKSANA II SZF3D/22/18 wym. 58,5/180/221 cm    2. poduszka dekoracyjna Nebraska, kolor: cappuccino, wym. 45x45 cm, 39,99    3. drewniany wieszak na spodnie, wym. 39x40 cm, 
29,99    4. pudło Maroko A4, 2 szt., wym. 33x25x18 cm, 12,99; XL, 2 szt., wym. 42x32x32 cm, 18,99    5. szafa SZF3D/22/18 wym. 58,5/180/221 cm; komoda KOm4S/8/14 wym. 48,5/130/78 cm; szafka 
nocna KOm2S/4/5 wym. 43,5/53/36 cm; łóżko ROKSANA II NEw FUTON 160x200 wym. 188/91/241 cm, powierzchnia spania: 160x200 cm
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Byron
Witaj w krainie błogości. Wśród be-
żów, bieli i pasteli cała rodzina czuje 
się dobrze. Jest miejsce na wspólne 
szaleństwa w niedzielny poranek – to, 
że mały intruz tu zawita, masz prze-
cież jak w banku. Jest atmosfera do 
relaksu w czasie poobiedniej drzem-
ki i spokój, którego potrzebujesz, by 
wyciszyć się przed nocą. 

kolekcja Byron
1. komoda KOm4S/9/10 wym. 42/100/87 cm    2. dywan Grandient, kolor: beżowo-antracytowy, 100% polipropylen, wym. 120x170 cm, 169,-    3. lampa podłogowa Click 
wym. 40x110 cm, 1xE27 60W *, 359,-    4. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: zielony, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    5. kołdra Clinic II, 50% bawełna, 50% poliester, 
wym. 160x200 cm, 159,-    6. szafa SZF2D2l/21/22 wym. 56/225/212 cm; półka AZTECA P/2/15 wym. 20/150/20 cm; łóżko lOZ/160 wym. 214/166/37-83 cm; szafka nocna 
KOm2S/4/5 wym. 42/50/42 cm

1
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Byron STR. 363
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Luca
Chwile, które spędzacie razem w tym 
miejscu, powinny być sielanką. Beztro-
skim „nicnierobieniem”, które prze-
cież tak bardzo Was zbliża i cieszy. 
Wśród bielonych mebli Luca, przywo-
dzących na myśl styl prowansalski, 
łatwiej o taką sielankową atmosferę. 
A także o romantyzm, którego w co-
dziennym pośpiechu często brakuje.

3

4

2

1
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ElEmENTy KOlEKCjI 

Luca STR. 415
kolekcja Luca
1. lampa stołowa Bradford wym. 14x33 cm, 1xE27 60W *, 189,-    2. prześcieradło z gumką Jersey, kolor: cappucino, wym. 160x200 cm, 49,99    3. poduszka dekoracyjna Wilk Syberyjski, kolor: czarny, 
100% poliester, wym. 45x45 cm, 59,99    4. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: srebro stare, wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    5. szafa SZF5D wym. 61,5/241/212,5 cm;  
łóżko lOZ/160 wym. 205,5/166/58,5-90,5 cm; szafka nocna KOm1S wym. 42/60/49 cm; szuflada do łóżka SZU wym. 104/80/21 cm

5
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Senegal
Łyk gorącej czekolady przed snem? 
Czemu nie! Wszak znana jest ona ze 
swych właściwości poprawiających 
nastrój. Czy tak samo zadziałają me-
ble z kolekcji Senegal w czekolado-
wym kolorze lub wśród apetycznej 
czekoladowej stylizacji? Skoro ucie-
szą oko – zapewne tak! Nie przeko-
nasz się, dopóki nie spróbujesz!

kolekcja Senegal
1. komoda KOm4S C/A wym. 42/104/97,5 cm; łóżko lOZ/160 wym. 206/172/44-96 cm; szafka wisząca SFw/150 wym. 28/150,5/38 cm; szafka nocna KOm1S C/A wym. 42/57,5/32,5 cm    2. szafka nocna 
KOm1S C/A wym. 42/57,5/32,5 cm; łóżko lOZ/160 wym. 206/172/44-96 cm; komoda KOm1D5S C/A wym. 42/104/119 cm; szafa SZF3D C/A wym. 57,5/163/208,5 cm    3. lampa wisząca Mohito, wym. 
90x48 cm, 3xE27 60W *, 489,-    4. poduszka dekoracyjna z guzikiem, kolor: różowy, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99    5. poszewka pościelowa, mix wzorów i kolorów, 100% bawełna satynowa, wym. 
40x40 cm, 5,99    6. narzuta Ocean, kolor: srebrno-kremowy, 40% polipropylen, 30% poliester, 30% bawełna, wym. 220x260 cm, 169,-    7. kosz na pranie Bamboo, wym. 40x30x60 cm, 99,99
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wERSjE 
KOlORySTyCZNE

2

ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Senegal STR. 391
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regulacja wilgotności

Budowa trójwarstwowa

cyrkulacja powietrza

wysoka elastyczność

W trosce o Twój 
zdrowy sen

W Black Red White dbamy, aby Twój sen był najlepszą regeneracją dla cia-
ła i ducha, dostarczając sił witalnych na każdy dzień. Kolekcja materaców 
i stelaży ForSleep została zaprojektowana po przeprowadzeniu szeregu 
testów produktów oraz badań preferencji Polaków. Efektem połączenia 
zebranej wiedzy z najlepszymi surowcami jest kolekcja materaców i stela-
ży zapewniających najwyższy komfort snu w przystępnej cenie.

Pianki z pamięcią (memory), pianki wysokoelastyczne, sprężyny kiesze-
niowe oraz dzianiny użyte przez nas do produkcji materaców ForSleep to 
najnowsze osiągnięcia technologiczne najlepszych europejskich produ-
centów. Efektem tego są niepowtarzalny komfort, wysoka jakość i trwa-
łość wszystkich produktów z kolekcji ForSleep.

Wszystkie materace piankowe ForSleep posiadają specjalny system ka-
nałów poprawiający swobodną cyrkulację powietrza. Dobra wentylacja 
wkładu materaca, oprócz aspektów higienicznych, przyczynia się również 
do lepszej regulacji temperatury podczas snu. Poparciem najwyższej ja-

kości oraz trwałości produktów jest 10-letnia gwarancja 
udzielana przez nas na wszystkie materace z kolekcji ForSleep. W mate-
racach sprężynowych rozszerzoną gwarancją objęte są sprężyny, w mate-
racach piankowych – wkłady piankowe. Wszystkie stosowane przez nas 
dzianiny posiadają certyfikat Öko-Tex® Standard 100. Pokrowce matera-
ców z pianką memory (Sensual oraz Feeling) wykonane są w technologii 
membranowej, która dzięki lepszemu transportowaniu wilgoci zapewnia 
optymalny klimat snu.

pianka memory

sprężyny kieszeniowe

cyrkulacja powietrza

 312     313 312     sypialnia i garderoba



Natural

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 18 cm.

Pokrowiec 
Natural

Premia

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 18 cm.

Pokrowiec 
Aqua

Ekko

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 18 cm.

Pokrowiec 
Aqua
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Pokrowiec 
Glamour

Sonus

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Ceres 

Dostępne szerokości: 
80, 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 19 cm.

Pokrowiec
Fresh+

Imir

Dostępne szerokości: 
80, 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 19 cm.

Pokrowiec
Fresh+
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Sonne

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 19 cm.

Harmonic

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Pokrowiec 
Medicott®

Multi

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 21 cm.

Pokrowiec
Fresh+

Pokrowiec 
Tencel
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Pokrowiec 
Cool 
Sensitive
(strona letnia)

Merida

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Mimas

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Pokrowiec 
Silver+

Pokrowiec 
Silver+

Mimas Multi

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Pokrowiec 
Tencel 
(strona 
zimowa)
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Pokrowiec 
Active

Presto

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 24 cm.

Pokrowiec 
Active

Lumnis

Dostępne szerokości: 
90, 120, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 22 cm.

Pokrowiec 
Solar 

Luxurius

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160, 180 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 23 cm.
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pełną ofertę materaców 
i stelaży znajdziesz na stronie

brw.pl

Feeling

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 18 cm.

Pokrowiec 
Solar

Sensual

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160 cm.
Wysokość materaca: 
ok. 19 cm.

Pokrowiec 
Soft
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Ergo Basic

Dostępne rozmiary: 
90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 3 cm.  

17 sprężystych listew (odstępy 5 cm).

Ergo Plus

Dostępne rozmiary: 
90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 3 cm. 

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Ergo Flex

Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 5,5 cm. 

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
Środkowa taśma wzmacniająca.
Regulacja twardości w części środkowej 
stelaża (biodra-lędźwie).
Elastyczne uchwyty z dodatkową 
amortyzacją.
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Ergo Lift

Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 6 cm. 

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
Środkowa taśma wzmacniająca.
Regulacja twardości w części środkowej 
stelaża (biodra-lędźwie).
Możliwość stopniowej regulacji wysokości 
podnóżka i podgłówka.

Ergo Multi

Dostępne rozmiary: 
90/200, 140/200, 160/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 3 cm. 

42 sprężyste listwy (odstępy 2 cm).
Środkowa taśma wzmacniająca.
Regulacja twardości w części środkowej 
stelaża (biodra-lędźwie).

Ergo Comfort

Dostępne rozmiary: 
90/200, 140/200, 160/200 cm*.
Wysokość stelaża: ok. 4,5 cm. 

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
Środkowa taśma wzmacniająca.
Regulacja twardości w części środkowej 
stelaża (biodra-lędźwie).
Poszerzane listwy skrajne dla lepszego 
wsparcia końców materaca.
Elastyczne uchwyty z dodatkową amortyzacją.

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu,  wymiary 
rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm 
na długości.
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przedpokój
Rozstania i powroty. Pożegnania i czułe powitania. Zwykłe, 
codzienne wyjścia do pracy i wielkie życiowe wydarzenia, jak 
powrót do domu z Waszym nowo narodzonym maleństwem. 
Pomyśl, jak wiele ważnych rodzinnych scen rozgrywa się wła-
śnie w przedpokoju. Niezależnie od tego, czy jest duży, czy 
mały, jest istotny i w urządzanie go warto włożyć trochę ser-
ca. Podpowiemy Ci, co możesz zrobić, by codziennie, przekra-
czając próg, wzdychać z satysfakcją: „Nie ma jak w domu!”.

Poznaj całą ofertę mebli 
do przedpokoju na brw.pl
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1. przedpokój NEPO PPK wym. 30,5/90/185,5 cm; szafa NEPO SZF3D2S wym. 54,5/118,5/197 cm    2. regał zamknięty REG1l1D/20/7 wym. 40/74/200 cm; wieszak panel PAN/20/9 wym. 
24,6/90/195,3 cm; szafka na buty REG1D/4/9 wym. 36/90/40 cm; lustro lUS/9/7 wym. 3,8/74/88,1 cm; komoda KOm2D1S/10/7 wym. 40/74/100 cm

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH

8
ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Nepo STR. 366

1
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Przyda się 
wygodne miejsce 
do siedzenia
Po czułym powitaniu w progu warto gdzieś 
spocząć, by zdjąć obuwie – szczególnie, jeśli 
powitanie było poprzedzone wspinaczką po 
schodach. Nie ma miejsca na fotel? Możesz 
wybrać sprytną szafkę na buty z tapicero-
wanym blatem. Albo nieduży taboret, który 
łatwo przestawiać wedle uznania.

KOlEKCjA

Go

2

wybarwienie: dąb sonoma
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wieszak wIE/60 wym. 24/66/152 cm; lustro lUS/50 wym. 2/49/116 cm; szafka na buty SBUT/60 wym. 40,5/66/44,5 cm; komoda KOm1D1SP wym. 40,5/49/77 cm
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wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH

6
ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Kaspian STR. 388
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1. lustro lUS/8/6 wym. 2/56/76 cm; szafka na buty KOm2D1S/10/6 wym. 33/56/101 cm; wieszak panel PAN/4/8 wym. 30/84/38 cm; wieszak panel PAN/2/8II wym. 4/84/19 cm; szafka na buty 
REG/4/8 wym. 33/84/45 cm; szafa REG2m1D/20/8 wym. 33/84/203 cm    

KOlEKCjA

Homeline 1

1

wybarwienie: dąb sonoma ciemny / czarny brąz wysoki połysk, 
wybrane elementy: dąb sonoma ciemny, czarny brąz wysoki połysk
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3

KOlEKCjA

Flames 1
wybarwienie: biały mat / 
biały wysoki połysk

wybarwienie: biały mat / biały wysoki połysk

KOlEKCjA

Flames 2

2

2. szafa REG1l1D/20/7 wym. 37/72/201 cm; lustro lUS/7/9 wym. 2/92/66 cm; wieszak panel PAN/15/5 wym. 29/39/151 cm; szafka REG2D/11/9 wym. 37/92/110 cm; szafka na buty REG1D/5/9 wym. 
37/92/50 cm    3. szafa REG1l1D/20/7 wym. 37/72/201 cm; wieszak panel PAN/3/9 wym. 29/92/30 cm; szafka na buty REG1D/5/9 wym. 37/92/50 cm; szafka REG/1D/11/5 wym. 37/52/110 cm

Białe meble to doskonałe rozwią-
zanie w niedużym przedpokoju. 
Dodatkowo fronty na wysoki po-
łysk pięknie odbijają światło i roz-
jaśniają wnętrze. Przy takich me-
blach możesz nawet zdecydować 
się na ciemną ścianę – albo zostać 
przy jasnej, jeśli pomieszczenie 
jest bardzo małe.
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1. pudło Trójkąt, A4, wym. 34x25x26 cm, 3,99    2. pudło Zoja, A4, wym. 34x25x26 cm, 3,99    3. 
kosz Hippie, kolor: biały z frędzlami koloru czarnego, wym. 37x35 cm, 39,99    4. przedpokój m120 
PPK wym. 30,5/90/181 cm    5. lustro lUS/8/10 wym. 2/100/80 cm; komoda KOm2D2S/10/10 
wym. 41/100/101 cm; wieszak PAN/15/8 wym. 30/80/145 cm; szafka na buty SFK1D/4/10 
wym. 41/100/48 cm; regał REG1D/20/7 wym. 41/65/198 cm    6. szafka na buty SFB3B wym. 
18,5/75/126 cm; wieszak wIE/66 wym. 21,5/66/152 cm; komoda KOm1S/70 wym. 40/68,5/46 cm;  
lustro lUS/50 wym. 2/51/116 cm; komoda KOm1D1S wym. 40/53,5/78,5 cm

ElEmENTy KOlEKCjI 

Dinaro II STR. 361

4

1

2

3

KOlEKCjA

M120

wERSjE 
KOlORySTyCZNE

2

wenge

dąb sonoma

5
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wERSjE 
KOlORySTyCZNE

2
ElEmENTy KOlEKCjI 
I wERSjE KOlORySTyCZNE

Porto STR. 359

6

 330     331 330     przedpokój
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szafy
Bohaterki drugiego planu, bez których jednak dom nie funkcjo-
nuje. Nawet jeśli w nim są, co jakiś czas – w miarę rozrastania 
się rodziny, wzrastania dzieci lub obrastania w dobra wszelkie 
– czujemy ich niedobór. Przydałaby się jeszcze jedna w sypial-
ni... albo w przedpokoju? Masz w czym wybierać! Możesz nawet 
samodzielnie zaprojektować szafę, korzystając z naszych konfi-
guratorów! Zatem do dzieła!
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Colin
Kompaktowa, duża, średnia. Gładka, 
w szachownicę, z lustrem lub w kolo-
rze drewna – Twoja szafa Colin będzie 
dokładnie taka, jak chcesz. Masz aż 
10 opcji kolorystycznych  frontów do 
wyboru! Wygodne suwane drzwi to 
oszczędność miejsca. Trudno o lepsze 
rozwiązanie do niedużej sypialni lub 
przedpokoju.
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gł./szer./wys.
64/183/218,5 cm

183

gł./szer./wys.
64/220/218,5 cm

220

gł./szer./wys.
64/153/218,5 cm

153

dostępne korpusY i frontY

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.

Skorzystaj z konfiguratora, 

zaprojektuj 
własną 
szafę Colin

sKOMPONUJ WyGLąd sWOJEJ sZAFy

wERSjE 
KOlORySTyCZNE 

KORPUSU

3
dąb sonoma dąb wenge biały płótno

STRONA 
wewnętrzna 

KORPUSU
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NAdAJ sZAFIE BARdZIEJ INdyWIdUALNy WyGLąd. MOżEsZ WyBRAć KOLOR KAżdEGO PANELU Z OsOBNA. 

ZAsTOsUJ dOdATKOWE PółKI I sZUFLAdy, dZIęKI KTóRyM PRZEsTRZEń W TWOJEJ sZAFIE BędZIE 
WyKORZysTANA OPTyMALNIE.

wYposażenie wewnętrzne (dostępne w kolorach korpusu)

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH 

frontów

10

lakier 
grafit połysk

lustro

białydąb wenge szary dąb sonoma czarny supermat

lakier 
czarny połysk

lakier 
biały połysk

dąb sonoma trufla

Żeby organizacja garderoby była jeszcze 
bardziej komfortowa, wybierz wyposaże-
nie wewnętrzne swojej szafy. Dobierz je 
tak, by łatwo można było zorganizować 
wszystkie ubrania i dodatki.

Porządek w szafie? 
Żaden problem,

jeśli każdy 
rodzaj ubrań 
ma swoje 
miejsce

Komplet 3 szt. 
półek w opcji

Komplet 3 szt. 
szuflad w opcji
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szerokość 

153 cm

szerokość 

183 cm

szerokość 

220 cm

przYkładowe konfiGuracJe

Szafy pełne 
możliwości

Czego oczekujesz od swojej szafy? By była 
pojemna? Ergonomiczna? Piękna? Szafa Colin 
zaspokoi wszystkie te pragnienia. Bez trudu 
pomieści ubrania, obuwie, biżuterię i inne 
drobiazgi. A przy tym będzie codziennie cie-
szyć oko eleganckimi frontami w Twoich ulu-
bionych kolorach.
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Wektra
System Wektra to kilka pakownych 
modułów w różnych rozmiarach,  
z których bez trudu zbudujesz wy-
godną garderobę. Jeśli stanowi ona 
oddzielne pomieszczenie, możesz 
zrezygnować z drzwiczek i zasto-
sować same korpusy. Jeżeli jednak 
zdecydujesz się na drzwi,  masz aż 8 
opcji kolorystycznych do wyboru! 
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sKOMPONUJ WyGLąd sWOJEJ sZAFy

Przeanalizuj swoje potrzeby i zdecyduj, który 
model szafy będzie dla Ciebie najlepszy. Pa-
miętaj, że poszczególne moduły możesz łatwo 
ze sobą połączyć!

Skorzystaj z konfiguratora, 

zaprojektuj 
własną 
szafę Wektra

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  

50 100 100

dostępne korpusY

wERSjE 
KOlORySTyCZNE 

KORPUSU

3
dąb sonoma dąb wenge biały płótno

STRONA 
wewnętrzna 

KORPUSU

 340      340     



dostępne frontY

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH 

frontów

7

STRONA 
wewnętrzna 

frontówlustro

biały

biały
dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku

dąb wenge dąb monument alhambra

biały połysk

dąb sonoma

płótno

• frontu z lustrem nie można 
zastosować w szafie narożnej

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

front gładki front ze wstawką 
gładką

front ze wstawką 
ryflowaną

front z lustrem

szuflada sZU/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF2DA

Półka POL/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF2DA

Półka POL/50
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafie SZF1D

wYposażenie wewnętrzne 

(dostępne w kolorach korpusu)

Z sysTEMEM sZAF WEKTRA Z łATWOśCIą ZORGANIZUJEsZ sWOJą WyMARZONą GARdEROBę. 
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dostępne wstawki

przYkładowe konfiGuracJe

szerokość 

50 cm

wERSjE
KOlORySTyCZNE 

wSTAwEK 
Gładkich

3
dąb monument alhambra biały połysk

biały
dotyczy wstawek 
w białym połysku

płótno

STRONA 
wewnętrzna 

wSTAwEK
Gładkich

wstawki 
gładkie

biały canadian dąb wenge

wERSjE 
KOlORySTyCZNE 

wSTAwEK 
RyFlOwANyCH

3
dąb sonoma

biały
dotyczy wstawek 
w białym połysku

STRONA 
wewnętrzna 

wSTAwEK 
RyFlOwANyCH

wstawki 
ryflowane
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szerokość 

100 cm

szerokość 

93 cm
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Nadir
Wyjątkową cechą tego systemu jest 
„bogata rozmiarówka” – szafy Nadir 
występują aż w 12 szerokościach, od 
150 do 260 cm (rozmiary rosną co 10 
cm). Na pewno uda Ci się dopasować 
wersję odpowiednią do Twojej sypial-
ni. Masz również do wyboru kilka ko-
lorów frontów i mnóstwo akcesoriów 
wewnętrznych. Czego chcieć więcej?
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szafy Nadir
łóżko SANDRA FUTON 160x200 wym. 180/100/218 cm; pufa mATEUS H 60x60 wym. 61/45/61 cm; fotel AmSTERDAm wym. 71/108/79 cm
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dostępne korpusY

wERSjE 
KOlORySTyCZNE 

KORPUSU

3
dąb sonoma dąb san remo jasnybiały
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szerokość 
stała

szerokość 
stałaszerokość 

stała

szerokość 
stała

szerokość 
zmienna

szerokość 
zmienna

dostępne frontY

wERSjI 
KOlORySTyCZNyCH 

frontów

7
biały

dąb sonoma / lustro 
/ dąb sonoma

dąb sonoma / 
biały połysk / 
dąb sonoma

dąb san remo 
jasny / lustro / dąb 

san remo jasny

dąb sonoma / 
czarny brąz / 
dąb sonoma

biały / lustro / 
biały

dąb sonoma

JAK WIELE RZECZy MUsIsZ ZMIEśCIć W sWOJEJ sZAFIE I ILE MAsZ NA NIą MIEJsCA? 
TO NAJWAżNIEJsZE PyTANIA, NA KTóRE NALEży sOBIE OdPOWIEdZIEć, WyBIERAJąC Tę IdEALNą.

67 cm

242 cm

 korpus szafy szerokość od 150 do 170 cm

od 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm 250 cm do 260 cm

 korpus szafy szerokość 180 cm

 korpus szafy szerokość od 190 do 230 cm

 korpus szafy szerokość od 240 do 260 cm

szerokość 
zmienna

szerokość 
stała

szerokość 
stała

szerokość 
zmienna
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wYposażenie wewnętrzne (dostępne w kolorach korpusu)

Komplet 3 szt. półek 
w opcji

kosz na buty

organizer

kosz na bieliznę

wieszak na spodnie drążek podświetlany led z czujnikiem ruchu

kontenerek

Wielkość Twojej szafy ma duże znaczenie, 
ale równie ważne jest to, jak zorganizowana 
jest wewnątrz. Dobór odpowiedniego wypo-
sażenia pozwoli zachować większy porządek  
i z łatwością znaleźć każdą rzecz. Szafy Nadir 
dają wiele możliwości indywidualnej organi-
zacji wnętrza.

Akcesoria, dzięki którym zgłębisz

sztukę 
odkładania 
na miejsce

sPRAWdź, JAKIE MAsZ MOżLIWOśCI I ZAPROJEKTUJ sZAFę dOPAsOWANą dO TEGO, CO NOsIsZ NA CO dZIEń.
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Przy dobrej organizacji szafy 

wystarczy rzut 
oka do środka, 
by wiedzieć, co 
na siebie włożysz

szerokość 

150 cm

szerokość 

260 cm

przYkładowe konfiGuracJe

Szafy Nadir powstały z myślą o osobach, które 
poszukują idealnego schowka na wszyst-
kie elementy garderoby. To system, który 
pomieści kolorowe bluzki i swetry, dumnie 
prezentując się we wnętrzu przedpokoju, 
sypialni lub garderoby. Wszystkie modele 
szaf Nadir wyposażone są w drzwi przesu-
wne. To funkcjonalne rozwiązanie pozwala 
zyskać kilka centymetrów cennej przestrze-
ni, ponieważ drzwi nie zajmują dodatkowego 
miejsca nawet wtedy, kiedy są otwarte. 
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atuty
i funkcje

9
wersji 

kolorystycznych 

elementy kolekcji 

biały / dąb sonoma

Nazwa
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Tworząc nasze meble, staramy się dać Ci jak najwięcej moż-
liwości wyboru. Dlatego proponujemy tak wiele modułów  
i wersji kolorystycznych w obrębie różnych kolekcji. Chcemy, by 
Twoje wnętrze było naprawdę Twoje – idealne, niepowtarzal-
ne, jedyne w swoim rodzaju. Przekazujemy więc ster w Twoje 
ręce. Wybieraj, projektuj, łącz poszczególne elementy zgodnie 
ze swoim gustem i potrzebami. Cieszymy się, że razem z nami 
tworzysz swój dom!

elementy 
 systemów
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcje

szafka rtv
rtV3s
gł./szer./wys. 
45/160/51 cm

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

witryna
reG1w2s 
gł./szer./wys. 
40/58,5/196 cm

komoda
kom3D3s 
gł./szer./wys. 
45/134/88,5 cm

szafa
szf2D2s 
gł./szer./wys. 
60/89,5/196 cm

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

ława 
z nogami prostymi
cannet*
dł./szer./wys. 
110/55/50 cm

ława 
z nogami toczonymi
cannet*
dł./szer./wys. 
110/55/49,5 cm

komoda
kom7s 
gł./szer./wys. 
45/160/88,5 cm

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

komoda
kom4s/60 
gł./szer./wys. 
45/58,9/118 cm

krzesło
Patyczak 
Prowansalski
gł./szer./wys. 
49/42/85 cm

witryna
reG2D1w2s
gł./szer./wys. 
40/89,5/130,5 cm

krzesło
cannet
gł./szer./wys. 
52/45/97 cm

witryna
reG2D2w3s
gł./szer./wys. 
40/89,5/130,5 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 32Cannet

półka
Pol/110
gł./szer./wys. 
30/110/20 cm

komoda
kom4s/110 
gł./szer./wys. 
45/109,5/88,5 cm

biały / dąb canyon monument / 
biały mat

2
wersje 

kolorystyczne

sosna klepka ciemna

regał
reG1D1s 
gł./szer./wys. 
40/89,5/130,5 cm

* Ławy występują tylko w kolorze biały / dąb canyon monument / biały mat
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elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 36Amsterdam

nadstawka
NAD/7/10
gł./szer./wys.
31/101/70 cm

witryna
NAD2W/7/10
gł./szer./wys.
31/101/70 cm

witryna
NAD2W/7/18
gł./szer./wys.
31/178/70 cm

szafka
KOM2D1K/11/11
gł./szer./wys.
43-40/105/110 cm

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

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

ława
S256-LAW1S/4/8
dł./szer./wys.
78/80/45 cm

stół rozkładany   
AMSTERDAM*
dł./szer./wys.
200-300/90/75 cm

* Stół występuje także w kolorze białym

krzesło
AMSTERDAM
gł./szer./wys.
50/45/94 cm

krzesło 
tapicerowane
AMSTERDAM
gł./szer./wys.
56/54/79 cm

fotel
AMSTERDAM
szer./wys./gł.
71/108/79 cm

fotel bujany
AMSTERDAM
gł./szer./wys.
96/63/106 cm

krzesło dziecięce 
AMSTERDAM
gł./szer./wys.
47/40/80 cm

ława
S256-LAW2S/4/12
dł./szer./wys.
120/50/45 cm

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

regał
REG/13/9
gł./szer./wys.
30/90/129 cm

regał
REG/20/11
gł./szer./wys.
34/110/200 cm

witryna
REG2W/20/11
gł./szer./wys.
40/110/200 cm

witryna
REG2W3S/20/11
gł./szer./wys.
40/110/200 cm

witryna wisząca
SFW1W/4/14
gł./szer./wys.
33/137/37 cm

atuty
i funkcje

modrzew sibiu jasny modrzew sibiu szary

2
wersje 

kolorystyczne
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Karet / frez pionowy

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 40 /
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 208 / 
syPialnia str. 280

elementy kolekcji 

szafka rtv
rtV2s_a
gł./szer./wys.
55,5/143,5/33,5 cm  

witryna 
reG1w2s_a
gł./szer./wys.
40,5/56/200,5 cm   

komoda 
kom2D4s_a
gł./szer./wys.
40,5/143,5/92 cm  

szafka 
kom4D_a
gł./szer./wys.
40,5/105/112,5 cm  

komoda 
kom5s_a
gł./szer./wys.
40,5/56/112,5 cm

biurko 
Biu1D1s/120_a
dł./szer./wys.
120/65/77 cm

komoda 
kom4s_a
gł./szer./wys.
40,5/105/92 cm

szafa 
szf2D2s_a
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   

szafa 
szf5D2s_a
gł./szer./wys.
55,5/153,5/211 cm   

szafka nocna   
kom1s_a
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_a
gł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

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

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

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

łóżko      
loz/160 B
dł./szer./wys.
207/168/101 cm

stół 
110/75
dł./szer./wys.
110-150/75/77 cm

krzesło 
marynarz 
Pionowy 2
gł./szer./wys.
51/44/95 cm

biały / biały mat 

biały / szary 
wolfram *

biały / popiel *

biały / czerwony 
renolit *

biały / modrzew 
sibiu złoty *

biały / zielony *

biały / dąb san 
remo jasny *

biały / szary mali *

biały / niebieski *

biały / pacyfic *

10
wersji 

kolorystycznych 

* wersja na indywidualne 
zamówienie
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Karet / frez poziomy

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

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

stół 
110/75
dł./szer./wys.
110-150/75/77 cm

krzesło 
marynarz 
Pionowy 2
gł./szer./wys.
51/44/95 cm

elementy kolekcji 

szafka rtv
rtV2s_B
gł./szer./wys.
55,5/143,5/33,5 cm  

witryna 
reG1w2s_B
gł./szer./wys.
40,5/56/200,5 cm   

komoda 
kom2D4s_B
gł./szer./wys.
40,5/143,5/92 cm  

szafka 
kom4D_B
gł./szer./wys.
40,5/105/112,5 cm  

komoda 
kom5s_B
gł./szer./wys.
40,5/56/112,5 cm

biurko 
Biu1D1s/120_B
dł./szer./wys.
120/65/77 cm

komoda 
kom4s_B
gł./szer./wys.
40,5/105/92 cm

szafa 
szf2D2s_B
gł./szer./wys.
55,5/90/200,5 cm

szafa 
szf5D2s_B
gł./szer./wys.
55,5/153,5/211 cm   

komoda 
kom1D1sP_B
gł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

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

biały / biały mat 

biały / szary 
wolfram *

biały / popiel *

biały / czerwony 
renolit *

biały / modrzew 
sibiu złoty *

biały / zielony *

biały / dąb san 
remo jasny *

biały / szary mali *

biały / niebieski *

biały / pacyfic *

10
wersji 

kolorystycznych 

* wersja na indywidualne 
zamówienie

szafka nocna   
kom1s_B
gł./szer./wys.
40,5/51/33,5 cm  

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

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

łóżko      
loz/160 B
dł./szer./wys.
207/168/101 cm

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

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

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

sfw1w/140
gł./szer./wys.
30,5/143,5/40 cm   
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Dreviso
atuty
i funkcje

szafa
szf2D/100
gł./szer./wys.
57,5/100/195,5 cm

witryna
reG1D1w/95/123
gł./szer./wys.
41,5/95/124 cm

witryna
reG1w/65/123
gł./szer./wys.
41,5/65,5/124 cm

witryna
reG1w/65/195
gł./szer./wys.
41,5/65,5/195,5 cm

komoda
kom2D3s/160
gł./szer./wys.
41,5/160/80,5 cm

szafka rtv
rtV2D/160
gł./szer./wys.
41,5/160/58,5 cm

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

witryna
reG2D1w/125/123
gł./szer./wys.
41,5/125/124 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 68 

elementy 
kolekcji 

biały / dąb westminster / biały

elementy 
kolekcji 

szafa
szf2D1s
gł./szer./wys.
56,5/106/203,5 cm

regał
reG3s
gł./szer./wys.
42/68/203,5 cm

komoda
kom1D3s
gł./szer./wys.
42/156/83,5 cm

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

szafka
kom2D
gł./szer./wys.
42/106/83,5 cm

szafka rtv
rtV1s
gł./szer./wys.
42/106/50,5 cm

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
42/156/60,5 cm

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

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

witryna
reG1D1w
gł./szer./wys.
42/68/203,5 cm

Holten zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 44 

biały / biały wysoki połysk, blat: dąb wotan

witryna
reG2D1w
gł./szer./wys.
42/98/156,5 cm

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

Romance zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 86 

komoda
kom2D2s
gł./szer./wys.
38/96/91 cm

szafa
szf2D
gł./szer./wys.
38/76/201 cm

komoda
kom1D4s
gł./szer./wys.
45/93/99 cm

komoda
kom3D3s
gł./szer./wys.
45/139,5/88,5 cm

szafka
kom2D
gł./szer./wys.
45/93/99 cm

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

szafka na buty
sfk1D
gł./szer./wys.
38/76/49 cm

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

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

szafka rtv
rtV2D2s
gł./szer./wys.
44/152/51 cm

komoda
kom4D2s
gł./szer./wys.
45/186/99 cm

modrzew sibiu jasny, blat: dąb san remo jasny

witryna
reG2D1w2s
gł./szer./wys.
45/156/135 cm

witryna
reG1D1w
gł./szer./wys.
45/93/201 cm

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

Antwerpen
atuty
i funkcje

modrzew sibiu jasny / sosna larico

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 138 

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
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

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/2/18
gł./szer./wys.
27/175/25 cm

półka P/2/18i *
gł./szer./wys.
27/175/25 cm
* panel półki szkło lustrzane

komoda
kom3w3D3s/13/18
gł./szer./wys.
40/178/129 cm
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elementy kolekcji 

Porto
zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 82 / 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 242 / 
PrzeDPokój str. 331

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

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

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

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

dąb naturalny burlington modrzew sibiu jasny / 
sosna larico

2
wersje

kolorystyczne

2 szt.
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biały / biały mat

Dinaro

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

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 74

elementy kolekcji 

elementy kolekcji 

witryna
reG1w2s
gł./szer./wys. 
40/60/196 cm  

szafa
szf2D1s
gł./szer./wys. 
57/95/200 cm  

witryna
reG1D1w2s
gł./szer./wys. 
40/90/153 cm  

komoda
kom1D3s
gł./szer./wys. 
40/160/85,5 cm  

komoda
kom6s
gł./szer./wys. 
40/160/85,5 cm  

stół
Possi liGht *
gł./szer./wys. 
145-185/85/76,5 cm  

krzesło
Possi liGht *
gł./szer./wys. 
56/46/84 cm  

szafka rtv
rtV2s2B
gł./szer./wys. 
40/150/53 cm  

komoda
kom2D1s
gł./szer./wys. 
41,6/119,2/84,7 cm  

półka
Pol/150
gł./szer./wys. 
26/150/5 cm  

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 60

dąb riviera / biały

Braga
atuty
i funkcje

* Stół i krzesło występują 
w kolorze modrzew sibiu złoty / biały.
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcjezobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 

Pokój Dzienny str. 156 
PrzeDPokój str. 330

 dąb riviera

Dinaro II

komoda
kom2D2s/10/10
gł./szer./wys.
41/100/101 cm

witryna
reG2w/13/10
gł./szer./wys.
41/100/128 cm

wieszak
Pan/15/8
gł./szer./wys.
30/80/145 cm

regał
reG1D/20/7
gł./szer./wys.
41/65/198 cm

szafa
sZf2D/20/10
gł./szer./wys.
56/100/198 cm

lustro
lus/8/10
gł./szer./wys.
2/100/80 cm

szafka na buty
sfk1D/4/10
gł./szer./wys.
41/100/48 cm

witryna
reG1w/20/7
gł./szer./wys.
41/65/198 cm

komplet 
Dinaro ii
gł./szer./wys.
47/340/197 cm

komoda
kom2D4s/9/17
gł./szer./wys.
41/170/87 cm

szafka rtv
rtV2s/4/16
gł./szer./wys.
47/155/43 cm

półka
P/2/16
gł./szer./wys.
15/155/22 cm
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elementy kolekcji 

Bari

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

biały / dąb naturalny / biały wysoki połysk

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 64 

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

dąb san remo jasny / biały wysoki połysk

Byron
zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 136 / 
syPialnia str. 306

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

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcjeBalin

komoda
kom2D3s
gł./szer./wys.
45/160/85 cm

komoda
kom1D3s
gł./szer./wys.
45/112/85 cm

ława
laW2s/110
dł./szer./wys.
110/60/40 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 108 

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
45/140/61 cm

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

witryna
reG1w
gł./szer./wys.
39,5/68/196,5 cm

witryna
reG1D1w
gł./szer./wys.
39,5/100,5/148,5 cm

szafa
szf2D
gł./szer./wys.
56/98/196 cm

szafka rtv
rtV4s/4/13
gł./szer./wys. 
52/130/43 cm  

komoda
kom1k5s/8/10
gł./szer./wys. 
39/99/80 cm  

półka
P/2/13
gł./szer./wys. 
22/120/20 cm  

komoda
kom2D1k3s/13/10
gł./szer./wys. 
39/99/133 cm  

witryna
reG2w4s/19/8
gł./szer./wys. 
39/83/188 cm  

atuty
i funkcjeTarbes zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 

Pokój Dzienny str. 122

elementy kolekcji 

dąb canyon manor / jabłoń crates

2
wersje 

kolorystyczne 

dąb monastery / dąb czarny dąb monastery
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elementy kolekcji 

biały/modrzew sibu złoty/biały połysk

ława
law1s
dł./szer./wys. 
110,5/60/45,5 cm      

biurko
Biu2s
dł./szer./wys. 
120,5/60/77 cm      

komoda
kom3s
gł./szer./wys. 
40,5/85/90 cm      

szafka rtv
rtV1D1s
gł./szer./wys. 
40,5/135/55 cm      

komoda
kom2D3s
gł./szer./wys. 
40,5/150/90 cm      

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

regał
reG1s
gł./szer./wys. 
40,5/56/194,5 cm      

szafa
szf2D
gł./szer./wys. 
54/85/194,5 cm      

witryna
reG1w2s
gł./szer./wys. 
40,5/56/194,5 cm      

witryna
reG1D1w
gł./szer./wys. 
40,5/85/140,5 cm      

Patras zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 20

elementy kolekcji 

komoda
kom2D4s
gł./szer./wys.
44,5/153/93 cm

komoda
kom5s
gł./szer./wys.
44,5/93/93 cm

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
44,5/153/48 cm

witryna
reG1D1w/63 
l lewa / P prawa
gł./szer./wys.
44,5/63/201 cm

regał
reG2D1s
gł./szer./wys.
44,5/93/201 cm

szafa
szf2D
gł./szer./wys.
59/103/201 cm

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

dąb april

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 48Heda

atuty
i funkcje

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

Nepo

elementy kolekcji 

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 rtv   

rtV2D
gł./szer./wys.
46,5/138,5/42,5 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

szuflada 

szu
dł./szer./wys.
199/61,5/26 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

szafka na buty 

sfB2k2
gł./szer./wys.
27,5/70/84 cm

szafka nocna   

kom1s
gł./szer./wys.
34/49,5/42,5 cm

szafka na buty 

sfk1k
gł./szer./wys.
34/70/50,5 cm

wieszak 
 

wie/70
gł./szer./wys.
1,5/70/25 cm

regał 
 

reG/15/12
gł./szer./wys.
38,5/117/149,5 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

regał 
 

reG/19/8
gł./szer./wys.
38,5/80/185 cm

wieszak 
 

wie/70/135
gł./szer./wys.
1,5/70/135 cm

 biały  dąb sonoma  wenge  dąb sonoma / biały

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 132 / 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 218 / 
PrzeDPokój str. 324

8
wersji 

kolorystycznych 

szafka na buty 

sfB3k
gł./szer./wys.
17,5/70/120,5 cm
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elementy kolekcji 

Nepo

łóżko 
 

loz3s
dł./szer./wys.
204,5/145,5/47, 5-85,5 cm

szuflada

oPcja_loz3s

element dostępny 
w opcji do łóżka LOZ3S

komoda 

kom4s
gł./szer./wys.
34/80/84 cm

łóżko 
 

loz/120
dł./szer./wys.
204/125/44,5-66,5 cm

szuflada 
 

szu/162
dł./szer./wys.
162/58,5/19 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/120

przedpokój 

PPk
gł./szer./wys.
30,5/90/185,5 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/60
gł./szer./wys.
34/60/197 cm

regał 

reG2s/40
gł./szer./wys.
34/40/197 cm

wieszak 
 

wie/15
gł./szer./wys.
1,5/15/135 cm

 biały / dąb sonoma  biały / wenge  dąb sonoma / wenge wenge / dąb sonoma

komoda 

kom2D4s
gł./szer./wys.
34/118,5/84 cm
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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

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

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

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

* W ławach i stole istnieje możliwość dowolnego zestawienia koloru blatu i nóg. Dostępne 2 kolory blatu i nóg: biały, dąb san remo jasny.
** W krześle istnieje możliwość dowolnego łączenia dostępnych kolorów nóg z dostępnymi kolorami siedzisk.

biurko
Biu1D1s/8/12 l/P
dł./szer./wys.
127/73/76 cm

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

wszystkie możliwości 
konfiguracji Possi 
znajdziesz na str. 372

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 96 / 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 222 / 
syPialnia str. 278

komoda
kom3D3s/10/15
gł./szer./wys.
42/150/102 cm

półka
P/1/9
gł./szer./wys.
25/95/12 cm

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

komoda
kom4s/9/9
gł./szer./wys.
42/95/91 cm

elementy kolekcji 

korpus boki: biały,
korpus środek: biały,
front: dąb san remo jasny

korpus boki: 
szary wolfram,
korpus środek: 
szary wolfram,
front: ferro

korpus boki: dąb san remo 
jasny, korpus środek: 
dąb san remo jasny,
front: dąb san remo jasny / 
biały / popielaty / ferro

korpus boki: biały, 
korpus środek: biały,
front: dąb san remo 
jasny / dąb monument /  
modrzew sibiu złoty / 
shiraz wenge
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Possi

szafa
szf2D1s/20/9
gł./szer./wys.
54/95/196,5 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 rtv
rtV2s/5/9
gł./szer./wys.
52/95/47,5 cm

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

szuflada 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
dł./szer./wys.
122/60/75 cm

szafka wisząca
sfw1D/7/5
gł./szer./wys.
34/55/72 cm

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

atuty
i funkcje

elementy kolekcji 

korpus boki: szary wolfram, 
korpus środek: szary wolfram,
front: dąb cynamon / ferro / 
biały / czerwony renolit

korpus boki: 
dąb san remo jasny, 
korpus środek: 
dąb san remo jasny,
front: biały

korpus boki: biały, 
korpus środek: biały,
front: dąb cynamon / 
zielony / capri / ferro

korpus boki: szary wolfram, 
korpus środek: szary wolfram,
front: dąb cynamon / biały / 
szary mali / ferro

korpus boki: dąb san remo 
jasny, korpus środek: dąb 
san remo jasny,
front: dąb san remo 
jasny / popielaty / 
niebieski / żółty

*** Biurko dostępne tylko w kolorze białym.
**** Lustro i wieszak dostępne tylko w kolorze dąb san remo jasny.
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* Stół i krzesło występują w kolorze modrzew sibiu złoty / biały.

Possi Air zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 92 

szafa
szf3D/20/10_l
gł./szer./wys.
52/100/198 cm

szafa
szf3D/20/10_P
gł./szer./wys.
52/100/198 cm

korpus: biały, front: biały wysoki połysk

szafka
sfw3D/8/15
gł./szer./wys.
42/150/75 cm

szafka
sfw4D/8/20
gł./szer./wys.
42/200/75 cm

szafka rtv
rtV2D1s/4/16
gł./szer./wys.
42/160/41 cm

szafka wisząca
sfw1k/4/16_ii
gł./szer./wys.
32/160/40 cm

komoda
sfw3D3s/8/15
gł./szer./wys.
42/150/75 cm

komoda
sfw3s/8/10_ii
gł./szer./wys.
42/100/75 cm

szafka rtv
rtV2D2s/4/15_ii
gł./szer./wys.
42/150/41 cm

stół
Possi liGht *
dł./szer./wys. 
145-185/85/76,5 cm  

krzesło
Possi liGht *
gł./szer./wys. 
56/46/84 cm  

elementy kolekcji 

atuty
i funkcje

Dobierz elementy dodatkowe

Nóżki drewniane oraz inserty dostępne 
w 4 wersjach kolorystycznych: biały, szary 
wolfram, modrzew sibiu złoty, czerwony.

4 rodzaJE

NóŻkI

srebrny 
(standard)

chrom mat lakier 
(w opcji)

chrom połysk 
(w opcji)

drewniane
(w opcji)

modrzew sibiu złoty czerwony

biały szary wolfram

w 4 wErsJacH 
KoLorystycznycH 

inserty
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Possi Light

wszystkie możliwości 
konfiguracji Possi liGht 
znajdziesz na str. 373

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 88

szafka wisząca 
sfw1D_16_4
gł./szer./wys.
32/40/160 cm

sfw1D_16_4 i
gł./szer./wys.
42/40/160 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
sfk4D_10_10*
gł./szer./wys.
32/100/100 cm

sfk4D_10_10 i*
gł./szer./wys.
42/100/100 cm

szafka rtv
rtV4s_4_16*
gł./szer./wys.
42/160/41 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 
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

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

szafka wisząca 
sfw1k_4_13
gł./szer./wys.
32/130/40 cm

sfw1k_4_13 i
gł./szer./wys.
42/130/40 cm

szafka wisząca 
sfw_4_5**
gł./szer./wys.
30/50/40 cm

* Możliwość zastosowania nóżek w opcji.
** Możliwość zastosowania 4 kolorów listew.
*** Szafa dostępna wyłącznie ze stopkami standardowymi (bez możliwości zawieszenia).
**** Stół i krzesło występują w kolorze modrzew sibiu złoty / biały.

stół
Possi liGht****
dł./szer./wys. 
145-185/85/76,5 cm  

krzesło
Possi liGht****
gł./szer./wys. 
56/46/84 cm  

korpus: modrzew sibiu złoty,
front: żółty / biały / biały / 
modrzew sibiu złoty,
nóżki: modrzew sibiu złoty

korpus: szary wolfram,
front: perłowy połysk / 
ferro / pacyfic / biały,
nóżki: szary wolfram

korpus: modrzew sibiu złoty,
front: modrzew sibiu złoty / 
biały / biały / biały,
nóżki: modrzew sibiu złoty

korpus: szary wolfram,
front: zielony / 
dąb monument / biały / 
dąb monument,
nóżki: biały

elementy kolekcji 
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Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, korzystając 
z konfiguratora POSSI.

bocznE ELEMEnty KorPUsU1

3
1

2

2 ŚrodKowE ELEMEnty KorPUsU

3 Fronty

Twórz bez ograniczeń
swoją własną wersję idealnych mebli Possi i Possi Light.

biały dąb san remo jasny2 PodstawowE 
wErsJE 

KoLorystycznE

fronty

zdecyduj o kolorze frontów   /   patrz

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

3

modrzew jasny

modrzewdąb cynamon jesion messina
modrzew sibiu 

złoty

dąb monument

samoa teak

pacyfic capriniebieski

szary mali

popielaty ferro

teak orzech pamplona
heban jasny   

wysoki połysk
shiraz wenge melinga czarna

czarny brąz   
wysoki połysk

gołębi połysk
szary wolfram 
wysoki połyskperłowy połysk

biały 
wysoki połysk

bakłażan   
wysoki połysk

pistacja   
wysoki połysk

czarny 
wysoki połysk

czerwony   
wysoki połysk

miodowy połysk

zielony czerwony renolitpomarańczowyżółty

32 dodatKowE 
wErsJE 

KoLorystycznE 

w wyKończEniU 
MatowyM:

w wyKończEniU 
z PoŁysKiEM:

fronty

2 wErsJE 
KoLorystycznE

korPus

biały dąb san remo jasny

wybierz kolory korpusu   /   patrz

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

1 2

szary wolfram
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2

3

1

wybierz kolory korpusu   /   patrz

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

3 wErsJE 
KoLorystycznE

korPus

biały
modrzew 

sibiu złoty
szary wolfram

1

35 dodatKowycH 
wErsJi 

KoLorystycznycH 

fronty

w wyKończEniU 
MatowyM:

szary mat (standard)

biała

chrom (w opcji)

szary wolfram

4 rodzaJE

w 4 wErsJacH 
KoLorystycznycH 

NóŻkI

Drewniane 
wstawki

srebrne (w opcji)

modrzew sibiu złoty

drewniane (w opcji)

czerwony

Dobierz elementy dodatkowe   /   patrz

Nóżki dostępne tylko do wybranych szafek wiszących. Nóżki drewniane dostępne w 3 wersjach kolorystycznych: biały, modrzew sibiu złoty, szary wolfram.

3

1 Podstawowa 
wErsJa 

KoLorystyczna

fronty

biały 
wysoki połysk

zdecyduj o kolorze frontów   /   patrz

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

2

KorPUs1

2 Fronty

3 ELEMEnty 
dodatKowE

dąb monument samoa teakszary malibiały

dąb san remo jasny

modrzew jasny

jesion messina
modrzew sibiu 

złoty
teak

heban jasny   
wysoki połysk

orzech pamplona

modrzewdąb cynamon

czarny brąz   
wysoki połysk

gołębi połysk
szary wolfram 
wysoki połysk

czarny 
wysoki połysk

perłowy połysk
bakłażan   

wysoki połysk
czerwony   

wysoki połysk

shiraz wenge popielatyszary wolfram ferromelinga czarna pacyfic

niebieski

pistacja   
wysoki połysk

miodowy połysk

pomarańczowy czerwony renolitcapri zielony żółty w wyKończEniU 
z PoŁysKiEM:

Stwórz swoją 
wersję kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora 
POSSI LIGHT
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elementy kolekcji 

biały wysoki połysk
listwa: biała

biały wysoki połysk
listwa: folia z napisami

biały lustrzany połysk
listwa: żółty

szafy wolfram z paskiem 
w kolorze czerwonym / biały
listwa: żółty

wersje 
kolorystyczne 

Graphic
atuty
i funkcjezobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 

Pokój Dzienny str. 130 / 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 248

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

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

szuflada
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

regał
reG/57 (l/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/191,5 cm

regał
reG/86
gł./szer./wys.
38,5/8 5,5/191,5 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

szafka nocna
kom2s/a/B/c 
(l/P)
gł./szer./wys.
38,5/52/39,5 cm

półka na klawiaturę
Biu1D1sl oPcja

krzesło
cantona Gts
gł./szer./wys.
44/40/83,5-93 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

szafka wisząca
sfw2D/86/38/a/B/c
gł./szer./wys.
28/85,5 cm/38 cm

półka
Pol/86
gł./szer./wys.
20/85,5/16 cm

szafka wisząca 
sfw2D/86/75/c
gł./szer./wys.
28/85,5/74,5 cm

przykładowe
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sPosóB konfiGuracji 

Graphic

szafy wolfram z paskiem 
w kolorze czerwonym / biały
listwa: biały

szafy wolfram z paskiem 
w kolorze czerwonym / biały
listwa: folia z napisami

biały lustrzany połysk
listwa: biała

szafy wolfram
listwa: żółty

szafy wolfram
listwa: folia z napisami

atuty
i funkcje

* występuje tylko w LAW/90 skrzynka 

Bryły systemu Graphic nie występują we wszystkich 
kolorach i konfiguracjach kolorystycznych. 
Szczegółowa konfiguracja kolorystyczna dostępna 
w materiałach handlowych lub na stronie internetowej.

żółty / 
folia z napisami

szary wolfram / 
biały

szary wolfram

 korPus

w 4 wErsJacH 
KoLorystycznycH 

(dwiE odwracaLnE)

 listwy

biały wysoki 
połysk

a
MdF, FoLia PcV

wersja 
frontów

szary wolfram
z paskiem w kolorze

czerwonym

biały z paskiem
w kolorze 

szary wolfram

biały z paskiem
w kolorze

czerwonym
B

coMPLEtE LinE

wersja 
frontów

biały lustrzany 
połysk

żółtyc
FoLia FinisH, LaMinat

wersja 
frontów

szary wolfram

dąb naturalny
(drewno) *

biały

folia z napisami 
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 biały canadian  dąb polski

sZafkI WIsZącE

Modai / elementy kolekcji
zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

szafka wisząca  
SFW1K/3/6
SFW1B/3/6
gł./szer./wys.
32/60/30 cm

szafka rtv  
RTV1S/4/8
gł./szer./wys.
42/80/42 cm

szafka rtv  
RTV2S/4/8
gł./szer./wys.
42/80/42 cm

szafka rtv  
RTV1D1W/4/12
gł./szer./wys.
42,5/120/42 cm

szafka rtv  
RTV1D2S/4/12
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka rtv  
RTV2D/4/12
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka rtv  
RTV2D1S/4/16
gł./szer./wys.
42/160/42 cm

szafka rtv  
RTV1D1S/4/12
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka rtv  
RTV2D2W/4/16/B
gł./szer./wys.
42,5/160/42 cm

szafka rtv  
RTV1D2S/4/18
gł./szer./wys.
42/180/42 cm

szafka wisząca  
SFW1K/4/6
gł./szer./wys.
32/60/40 cm

szafka wisząca  
SFW1K/3/8
gł./szer./wys.
32/80/30 cm

szafka wisząca  
SFW2K/3/12
gł./szer./wys.
32/120/30 cm

szafka wisząca  
SFW2K/4/12
gł./szer./wys.
32/120/40 cm

sZafkI sTojącE RTV, WYsokość 40 cM

półka
POL/120*
gł./szer./wys.
25/120/3,2 cm

szafka wisząca  
SFW3/6
gł./szer./wys.
30/60/30 cm

szafka wisząca  
SFW/4/6
gł./szer./wys.
30/60/40 cm

szafka wisząca  
SFW/3/8
gł./szer./wys.
30/80/30 cm

2
wersje 

kolorystyczne

szafka rtv  
RTV3D/4/18
gł./szer./wys.
42/180/42 cm

* Półka dostępna w 3 kolorach: dąb polski, czarny antracyt, szary grau
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atuty
i funkcje

szafka rtv  
RTV1S/6/8
gł./szer./wys.
42/80/62 cm

szafka rtv  
RTV2D/6/12
gł./szer./wys.
42/120/62 cm

szafka rtv  
RTV2D1S/6/16B
gł./szer./wys.
42/160/62 cm
RTV2D1W/6/16B
gł./szer./wys.
42,5/160/62 cm

szafka rtv  
RTV1D1S/6/12
gł./szer./wys.
42/120/62 cm

szafka rtv  
RTV2D1S/6/16
gł./szer./wys.
42/160/62 cm

szafka rtv  
RTV2D1S/6/18
gł./szer./wys.
42/180/62 cm

regał  
REG2D/22/6
gł./szer./wys.
32/60/222 cm

regał  
REG2D/20/6
gł./szer./wys.
32/60/202 cm

regał zamknięty  
REG3D/22/6
gł./szer./wys.
32/60/222 cm

regał zamknięty  
REG3D/20/6
gł./szer./wys.
32/60/202 cm

nadstawka
NAD/1/6
gł./szer./wys.
32/56/12 cm

sZafkI sTojącE RTV, WYsokość 60 cM

REgaŁY sTojącE

naDstawka

szafka rtv  
RTV3D/6/18
gł./szer./wys.
42/180/62 cm

ZEsTaW o WYsokoścI sZafkI DolENj 40 cM ZEsTaWY o WYsokoścI sZafkI DolENj 60 cM

zestaw
TV 240/40
gł./szer./wys.
42/240/200* cm

zestaw
TV 300/60
gł./szer./wys.
42/300/222* cm

* rekomendowana wysokość dla prezentowanego zestawu

zestaw
TV 300/60 W
gł./szer./wys.
42/300/222 cm
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Modai / biurka

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

atuty
i funkcje

korpus: biały canadian, 
front: biały canadian, 
front szczebelkowy: drewno olchowe, 
blat biurka / półki: dąb polski, blaszane 
pojemniki: popiel

Biurka

nadstawka
naD/12/3
gł./szer./wys.
19/120/30 cm

półka
s371-Pol/120
gł./szer./wys.
25/120/3,2 cm

półka 
moDai
gł./szer./wys.
12,6/28/9 cm

pojemnik
moDai
gł./szer./wys.
12,6/13,9/9,2 cm

kieszeń 
moDai
gł./szer./wys.
27,6/28/41 cm

tablica  
moDai
gł./szer./wys.
34,1/28/9,2 cm

panel 
Pan/6/4
gł./szer./wys.
2/60/55 cm

panel
Pan/8/6
gł./szer./wys.
2/80/60 cm

komoda
kom2D/12/7 
gł./szer./wys.
42/120/72 cm

regał 
reG2D/6/20
gł./szer./wys.
42/60/202 cm

regał
reG2D3s/6/22
gł./szer./wys.
42/60/222 cm

biurko
Biu/120 
dł./szer./wys.
120/60/75 cm

komoda
kom1D1s/4/7
gł./szer./wys.
59,5/40/72 cm

regał zamknięty
reG3D/6/22
gł./szer./wys.
42/60/222 cm

komoda
kom3s/8/7
gł./szer./wys.
42/80/72 cm

szafka wisząca
sfw/3/6 
gł./szer./wys.
30/60/30cm

szafka wisząca
sfw/4/6 
gł./szer./wys.
30/60/40cm

szafka wisząca
sfw1k/4/6 
gł./szer./wys.
32/60/40cm

szafka wisząca  
sfw1k/3/8 
gł./szer./wys.
32/80/30cm

szafka wisząca  
sfw2k/4/12 
gł./szer./wys.
32/120/40 cm

zestawy

biurko 
zestaw Xs 
dł./szer./wys.
120/60/75 cm

biurko 
zestaw s 
gł./szer./wys.
120/120/75 cm

biurko 
zestaw m 
gł./szer./wys.
120/180/222 cm

biurko 
zestaw l 
gł./szer./wys.
120/180/202 cm
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komoDy

czarny antracyt,
nogi: lite drewno dębowe

biały canadian, blat: dąb polski,
nogi: lite drewno dębowe

czarny antracyt / 
czarny antracyt lakier połysk

atuty
i funkcjeModai / komody

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

przykładowe

wersje 
kolorystyczne

komoda  
s370-kom2D3s/a
gł./szer./wys.
42/150/65,5 cm

komoda  
s370-kom1D3s/a
gł./szer./wys.
42/120/65,5 cm

komoda  
s370-kom2D/a
gł./szer./wys.
42/120/65,5 cm

komoda  
s370-kom3s/a
gł./szer./wys.
42/80/65,5 cm

komoda  
s370-kom3D/a
gł./szer./wys.
42/150/65,5 cm

komoda  
s370-kom3D/B
gł./szer./wys.
42,5/150/69 cm

komoda  
s370-kom2D3s/B
gł./szer./wys.
42,5/150/69 cm

komoda  
s370-kom1D3s/B
gł./szer./wys.
42,5/120/69 cm

komoda  
s370-kom2D/B
gł./szer./wys.
42,5/120/69 cm

komoda  
s370-kom3s/B
gł./szer./wys.
42,5/80/69 cm 

komoda  
s370-kom1D3s/c
gł./szer./wys.
42/120/70,5 cm

komoda  
s370-kom3s/c
gł./szer./wys.
42/80/70,5 cm
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elementy kolekcji 

biały canadian dąb polski czarny antracyt

atuty
i funkcjeModai / regały

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

3
wersje 

kolorystyczne 

regał
reG/40/40 
gł./szer./wys.
40/42/42 cm

regał 
reG/40/200
gł./szer./wys.
40/42/202 cm

regał 
reG/80/120
gł./szer./wys.
40/82/122 cm

regał
reG/40/120 
gł./szer./wys.
40/42/122 cm

regał
reG/40/80
gł./szer./wys.
40/42/82 cm

regał 
reG/80/200
gł./szer./wys.
40/82/202 cm

regał
reG/160/200 
gł./szer./wys.
40/162/202 cm

+ =
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zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

elementy kolekcji 

elementy kolekcji 

Modai / stoliki

Modai / ławy

czarny antracyt lub
czarny antracyt / szkło grafitowe

czarny antracyt / dąb polski

biały canadian lub
biały canadian / szkło przezroczyste

biały canadian / dąb polski

dąb polski

3
wersje

kolorystyczne 

stolik 
moDai/s 103/53
moDai 103/53
dł./szer./wys.
103/53/40 cm

stolik 
moDai/s 83/83
moDai 83/83
dł./szer./wys.
83/83/40 cm

stolik 
moDai 63/63
dł./szer./wys.
63/63/40 cm

2
wersje

kolorystyczne 

ława 
law/3/12
dł./szer./wys.
120/60/30 cm

ława 
law/3/8
dł./szer./wys.
80/80/30 cm

ława 
law/3/6
dł./szer./wys.
60/60/30 cm
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sZafkI WIsZącE

szafki Dolne

tV BoX

 korpus: szary grau / 
front: szary grau / 
front szczebelkowy

 korpus: dąb polski 
front: front 
szczebelkowy

 korpus: czarny 
antracyt / front: 
czarny antracyt /
front szczebelkowy

 korpus: szary grau / 
front: szary grau / 

 korpus: czarny 
antracyt / front: 
czarny antracyt

Moko / szafki wiszące i dolne

szafka wisząca  
sfw/4/3* 
gł./szer./wys.
30/30/40 cm

szafka wisząca  
sfw/4/4* 
gł./szer./wys.
30/40/40 cm

szafka wisząca   
sfw1D/4/6 
gł./szer./wys.
32/60/40 cm

szafka wisząca   
sfw1D/4/8 
gł./szer./wys.
32/80/40 cm

szafka wisząca   
sfw1k/3/12 
gł./szer./wys.
32/120/30 cm

szafka wisząca   
sfw1k/3/6 
gł./szer./wys.
32/60/30 cm

szafka wisząca  
   

sfw1Dsc/4/4 
gł./szer./wys.
32/40/40 cm

szafka wisząca  
   

sfw1Dsc/4/6 
gł./szer./wys.
32/60/40 cm

szafka RTV   
rtV1D/4/4 
gł./szer./wys.
42/40/42 cm

szafka RTV   
rtV2s/4/8 
gł./szer./wys.
42/80/42 cm

szafka RTV    
rtV1Dsc1s/4/12 
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka RTV   
rtV1D/4/6 
gł./szer./wys.
42/60/42 cm

szafka RTV   
rtV1Dsc/4/4 
gł./szer./wys.
42/40/42 cm

szafka RTV  
rtV1D1Dsc/4/12 
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka RTV    
rtV1Dsc/4/6 
gł./szer./wys.
42/60/42 cm

szafka RTV   
rtV2D/4/8 
gł./szer./wys.
42/80/42 cm

szafka RTV   
rtV1D1s/4/12 
gł./szer./wys.
42/120/42 cm

szafka RTV   
rtV2Dsc2s/14/12
gł./szer./wys.
35/120/140 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

komplet nóg drewnianych
s258-noGa/oPcja/a 
wysokość 12 cm
dedykowany szafkom 
szerokości 40,60 i 80cm

komplet nóg drewnianych
s258-noGa/oPcja/B 
wysokość 12 cm
dedykowany szafkom 
szerokości 120cm

naDstawka

nadstawka 
naD/1/6 
gł./szer./wys.
32/56/12 cm

przykładowe

wersje 
kolorystyczne

* szafki dostępne w 3 kolorach: dąb polski, czarny antracyt, szary grau
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zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

atuty
i funkcje

atuty
i funkcje

zestawy tV

ZEsTaWY sZafEk WIsZącYch

* rekomendowana wysokość dla prezentowanego zestawu

MOKO 3
tV 180/40 
gł./szer./wys.
42/180/200* cm

MOKO 5
tV 240/40 
gł./szer./wys.
42/240/200* cm

MOKO 6
tV 280/40 
gł./szer./wys.
42/280/200* cm

MOKO 1
tV 120/40 
gł./szer./wys.
42/120/200* cm

TV 50”

 
MOKO 7
180 
gł./szer./wys.
30/180/60 cm

bufet  
bufet/kom2D3s_7_15
gł./szer./wys.
41/150/65 cm

Moko / bufet

2
wersje

kolorystyczne 

szary grau / dąb polski czarny antracyt / dąb polski
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czarny antracyt
nogi: lite drewno 
dębowe

szary grau
nogi: lite drewno 
dębowe

Moko / komody / regały / witryny

2
wersje 

kolorystyczne 

witryny

witryna 
witryny/reG1w2s/18/5
gł./szer./wys.
42/50/177 cm

witryna 
witryny/sfk2D2w/14/9
gł./szer./wys.
42/89/135 cm

atuty
i funkcje

REgaŁY

regał  
sfk2k2s/13/16
gł./szer./wys.
37/160/130 cm

regał  
reG3k6s/19/20
gł./szer./wys.
37/200/192 cm

atuty
i funkcje

komoDy

komoda  
kom4s/10/8
gł./szer./wys.
41/80/95 cm

komoda  
kom2D2s/10/10
gł./szer./wys.
41/100/95 cm

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 
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elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

szary grau / dąb polski, nogi: lite drewno dębowe

atuty
i funkcjeMoko / komody modułowe

donica plastik biała
sfw1D/6/6/i/
oPcja-Bi-kPl01 
gł./szer./wys.
19/56/19,5 cm

nogi drewniane
noGa_oPcja_a
gł./szer./wys.
36,5/109,5/20 cm

nogi drewniane
noGa_oPcja_B
gł./szer./wys.
36,5/169,5/20 cm

komoda 
moduł A 
sfw1D_6_6
gł./szer./wys.
41/60/60 cm

komoda 
moduł B 
sfw1D_6_6 i
gł./szer./wys.
41/60/60 cm

komoda 
moduł C lewy 
sfw1D_6_6 l
gł./szer./wys.
41/60/60 cm

komoda 
moduł C prawy 
sfw1D_6_6 P
gł./szer./wys.
41/60/60 cm

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 52 

elementy kolekcji 

Moko / stoliki

czarny antracytbiały canadiandąb naturalny

3
wersje

kolorystyczne 

stolik 
moko/120/50/43
dł./szer./wys.
120/50/43 cm

przystawka 
Prs/moko/52/60
dł./szer./wys.
52/43/60,5 cm

stolik 
moko/80/43
dł./szer./wys.
80/80/43 cm
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Azteca

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 

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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 126 / 
syPialnia str. 296

atuty
i funkcje

 biały / biały 
wysoki połysk
listwa: dąb 
wenge magia

 dąb san remo / 
biały wysoki połysk
listwa: dąb 
wenge magia

 dąb san remo
listwa: dąb 
wenge magia

3
wersje

kolorystyczne 

elementy kolekcji 
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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

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

łóżko podwyższone
loz/160 B*
dł./szer./wys.
203,5/165/50,5-97,5 cm

szafka nocna
kom2s
gł./szer./wys.
41,5/50/43 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 158 

elementy kolekcji 

dąb san remo jasny
listwa: dąb wenge brąz

dąb san remo jasny / biały
listwa: dąb wenge brąz

2
wersje 

kolorystyczne 

* Dostępne tylko w kolorze dąb san remo jasny.
** Blat stołu występuje także w kolorze: biały połysk.
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elementy kolekcji 

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  

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 
gł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

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

szafa   
szf1D2sP 
gł./szer./wys.
40,5/56/200,5 cm

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

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

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

atuty
i funkcjezobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 

Pokój Dzienny str. 142 / 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 232 / 

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

syPialnia str. 290 / 
PrzeDPokój str. 326

 dąb sonoma / 
  biały połysk 

 dąb 
  monument

 wenge  wenge / 
  biały połysk

 biały  dąb sonoma

6
wersji 

kolorystycznych 

Do korpusów w kolorze białym 
możemy dobrać wszystkie dostępne 

kolory frontów.

łóżko podwyższone        
loz/160 B
dł./szer./wys.
207/168/50-101 cm
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elementy kolekcji 

biały połysk / biały wysoki połyskdąb sonoma

Fever zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 124

2
wersje 

kolorystyczne 

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

witryna
sfk2w/15/10
gł./szer./wys. 
37/100/150 cm

szafa
szf2D/20/10
gł./szer./wys. 
55/100/200 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.

atuty
i funkcje

 388     389 388     elementy systemów 



elementy kolekcji 

Raflo

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

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

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    

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

orzech salev

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 80 
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcjeSenegal

alhambradąb sonoma

2
wersje 

kolorystyczne 

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

c  akcesoria standardowe
a  akcesoria o podwyższonym standardzie (prowadnice z systemem cichego domykania w szufladach, zawiasy gwarantujące równomierne i ciche domykanie frontów)

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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 100 / 
syPialnia str. 310
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atuty
i funkcjeArosa

dąb baltic / dąb naturalny lakierowany / 
czarny połysk

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

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

ława
law/70
dł./szer./wys. 
70/70/45 cm

szafka rtv
rtV2D1s
gł./szer./wys. 
45/160/42,5 cm  

komoda
kom3D1s
gł./szer./wys. 
40/160/89,5 cm  

witryna
reG2w
gł./szer./wys. 
40/105/149,5 cm  

witryna
reG1w
gł./szer./wys. 
40/64,5/200,5 cm  

szafa
szf2D
gł./szer./wys. 
60/105/200,5 cm  

szafka wisząca
sfw1k
gł./szer./wys. 
30/160/36 cm  

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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 76

elementy kolekcji 

Anticca
zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 120 / 
syPialnia str. 288

elementy kolekcji 

komoda
kom1D4s
gł./szer./wys.
46/155,5/95 cm

komoda
kom4s
gł./szer./wys.
46/103/95 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

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

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
szf3D
gł./szer./wys.
61,5/171,5/211,5 cm

dąb monument

atuty
i funkcje
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Koen II

szafka wisząca
sfw/143 
gł./szer./wys.
26,5/143,5/42 cm

szafka rtv
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 
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 
gł./szer./wys.
40/98,5/138 cm

witryna
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

stół 
resten
dł./szer./wys.
140-190/85/77 cm

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

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 116 

2
wersje 

kolorystyczne 

 dąb canyon monument dąb canyon monument /
szary piaskowy połysk

elementy kolekcji 
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elementy kolekcji 

dąb stirling

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

4 szt.

szafa
szf3D_21_15
gł./szer./wys.
56/150/210 cm

biurko
Biu_160
dł./szer./wys.
160/70/76 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/2
gł./szer./wys.
50/44/96 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 146 / 
syPialnia str. 286

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 70Bergen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atuty
i funkcje

modrzew sibiu złoty
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elementy kolekcji 

Luttich

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

komoda
kom2D3s/9/17i
gł./szer./wys.
40/167/86 cm

półka
P/2/16
gł./szer./wys.
27/160/20 cm

witryna
kom2w2D4s/15/17
gł./szer./wys.
42/169/146 cm

witryna
reG1w3s/20/7
gł./szer./wys.
42/70/200 cm

szafka rtv
rtV2s/5/16
gł./szer./wys.
54/160/51 cm

szafka na buty
sfk1D/5/9
gł./szer./wys.
40/90/49 cm

krzesło
luttich
gł./szer./wys.
43/50/92 cm

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

regał zamknięty
reG1D/20/7
gł./szer./wys.
40/70/199 cm

szafa
szf2D
gł./szer./wys.
56/100/198 cm

regał zamknięty
reG1D2s/16/7
gł./szer./wys.
42/70/160 cm

komoda
kom1D1s/11/6
gł./szer./wys.
40/60/107 cm

lustro
lus/8/6
gł./szer./wys.
2/60/84 cm

wieszak
Pan/14/9
gł./szer./wys.
29/90/140 cm

dąb barique

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 134 
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elementy kolekcji 

Oregon
atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 118 

krzesło
oreGon
gł./szer./wys.
52/44/93 cm  

stół
sto/140
dł./szer./wys.
140-180/90/77 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 

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)

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

dąb canterbury dąb sonoma

2
wersje 

kolorystyczne 

 396     397 396     elementy systemów 



elementy kolekcji 

Kada zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 24 

dąb april

witryna
kom3w3D
gł./szer./wys.
45,4/149,1/120,5 cm

witryna
reG2w2D
gł./szer./wys.
45,4/104,1/158,5 cm

komoda
kom3D3s
gł./szer./wys.
45,4/149,1/98,5 cm

komoda
kom2D2s
gł./szer./wys.
45,4/104,1/98,5 cm

komoda
kom4s
gł./szer./wys.
45,4/149,1/64,7 cm

szafka rtv
rtV3s
gł./szer./wys.
45,4/149,1/58,7 cm

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

regał
reG1D
gł./szer./wys.
45,4/69,1/204,5 cm

regał zamknięty
reG2D
gł./szer./wys.
45,4/69,1/204,5 cm

witryna
reG1w1D
gł./szer./wys.
45,4/69,1/204,5 cm

szafa
szf2D1s
gł./szer./wys.
60,4/104,1/204,5 cm

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcjeAlhambra

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
alhamBra
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

szafka
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

* płyty tylne wybarwienie czarne, 
   pozostałe elementy alhambra

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 104 

alhamra, listwa: czarny mat
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Kent zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 114 

atuty
i funkcje

kasztan

elementy kolekcji 

komoda
ekom 5s/10
gł./szer./wys. 
45/101/90,5 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

komoda
ekom 5s/6
gł./szer./wys. 
45/61,5/108,5 cm

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

komoda
ekom 8s
gł./szer./wys.
45/153,5/90,5 cm

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

witryna
ewit 1Dl
gł./szer./wys. 
43/70,5/204,5 cm

szafka rtv
ertV100
gł./szer./wys. 
54,5/101/54,5 cm

biurko
eBiu 158k
dł./szer./wys. 
158/68/77 cm

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

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

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

fornir (tylko 
w kolorze kasztan)

 400      400     



regał
DreG 100o
gł./szer./wys. 
40/101,5/200 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

komoda
Dkom4s
gł./szer./wys. 
45,5/60/109,5 cm

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

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

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

witryna 
Dwit 1Dl
gł./szer./wys. 
40/62/200 cm

kasztan / orzech włoski

ława
Dlaw 120
dł./szer./wys. 
120/68/54 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

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

stół
Bawaria maX
dł./szer./wys. 
160-360/100/78 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 112

atuty
i funkcjeBawaria

elementy kolekcji 
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atuty
i funkcje

elementy kolekcji 

biały

Idento

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

łóżko
loz/160
dł./szer./wys.
207/167,5/54-81 cm

regał zamknięty
reG1D1s
gł./szer./wys.
43,5/69,5/197,5 cm    

szafa
szf2D1s
gł./szer./wys.
60,5/99,5/197,5 cm    

szafa
szf5D2s
gł./szer./wys.
60,5/159,5/216,5 cm    

szafka
kom2D
gł./szer./wys.
44,5/94,5/90 cm    

komoda
kom2D4s
gł./szer./wys.
44,5/154,5/90 cm    

szafka nocna
kom1s
gł./szer./wys.
41/54,5/47 cm    

krzesło
nkrs
gł./szer./wys.
44/57/95 cm    

komoda
kom4s
gł./szer./wys.
44,5/94,5/90 cm    

witryna
naDn1w
gł./szer./wys.
58/58/107 cm    

witryna
reG1w1s
gł./szer./wys.
43,5/69,5/197,5 cm    

witryna
reG2w1s
gł./szer./wys.
43,5/99,5/197,5 cm    

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
53,5/124,5/47 cm    

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
syPialnia str. 284 

ława
law
dł./szer./wys.
130/65/51 cm

lustro
lus/90
gł./szer./wys.
6,5/99/76 cm    
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elementy kolekcji 

Orland

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
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

szafka rtv
rtV1s/140
gł./szer./wys. 
57/140,5/48,5 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

komoda
kom2D4s/150
gł./szer./wys. 
51/155,5/90,5 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

atuty
i funkcjezobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 

Pokój Dzienny str. 150

czereśnia orlando
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elementy kolekcji 

atuty
i funkcje

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

szafka wisząca
sfw/100
gł./szer./wys. 
33/103/39 cm

witryna 
reG1w2D2s
gł./szer./wys. 
42,5/132,5 /201,5 cm

szafa 
szf2D
gł./szer./wys. 
59,5/103/201,5 cm

komoda 
kom6s
gł./szer./wys. 
42,5/73/118,5 cm

czereśnia medi

zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
Pokój Dzienny str. 152 Alevil

witryna
reG1w1Dl/P
gł./szer./wys. 
40,5/58,5/195,5 cm  

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys. 
40,5/153,5/43,5 cm  

komoda
kom3D3s
gł./szer./wys. 
40,5/153,5/85,5 cm  

półka
Pol/153
gł./szer./wys. 
24/153,5/24 cm  

witryna
reG1w3D
gł./szer./wys. 
40,5/93,5/126 cm  

szafa
szf4D
gł./szer./wys. 
56,5/93,5/195,5 cm  

biały / dąb minerva

Haren zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 160

elementy kolekcji 

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

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

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
dł./szer./wys.
134/36/77 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

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

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

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

atuty
i funkcje

 wiśnia primavera  modrzew sibiu jasny

2
wersje 

kolorystyczne 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 154

szafa 
szf2D
gł./szer./wys. 
59,5/103/201,5 cm
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Malcolm

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

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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 212

elementy kolekcji 

materac na ramie 
drewnianej w opcji

materac na ramie 
drewnianej w opcji
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elementy kolekcji 

Indiana zobacz tę KoLEKcJę w dziaŁacH: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 240

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 na ramie drewnianej 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

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

materac, poduszki oraz zagłówki do łóżka dostępne w opcji

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

ława
jlaw 120
dł./szer./wys.
120/60/55 cm

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 canyon

2
wersje 

kolorystyczne 
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elementy kolekcji 

dąb jasny belluno / beż szampański
uchwyty, półki: uni zielony groszek

Strzałka

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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 226
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elementy kolekcji 

dąb jasny belluno
listwa: niebieski

dąb jasny belluno
listwa: różowy

dąb jasny belluno
listwa: szary

Caps

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

szuflada 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 
  szuflada lub łóżko dolne

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 244

3
wersje

kolorystyczne 
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elementy kolekcji 

dąb riviera / biały połysk

Balder zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 228 

regał zamknięty
reG1D1s
gł./szer./wys.
39/62/192 cm

regał
reG1s
gł./szer./wys.
39/62/192 cm

szafa
szf2D
gł./szer./wys.
51,5/90/192 cm

komoda
kom2D4s
gł./szer./wys.
39/155/88 cm

szafka
kom4D
gł./szer./wys.
39/104/99 cm

komoda
kom4s
gł./szer./wys.
39/90/88 cm

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

witryna
reG1w
gł./szer./wys.
39/62/192 cm

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
42/135/48 cm

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

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

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

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
Pokój Dzienny str. 62 

witryna
reG1w1D
gł./szer./wys.
41/56/195 cm  

witryna
reG1w3D
gł./szer./wys.
41/90/195 cm  

Zele

dąb wotan/biały połysk

szafa
szf2D1s
gł./szer./wys.
56,5/90,5/195 cm  

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

szuflada
szu
dł./szer./wys.
98/79,5/17  

szafka rtv
rtV2s
gł./szer./wys.
41/135/45 cm  

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

komoda
kom2D3s
gł./szer./wys.
41/135/86 cm  

komoda
kom3s
gł./szer./wys.
41/95/86 cm  

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

półka
Pol/135
gł./szer./wys.
18.5/135/20 cm  

szafka wisząca
sfw1k
gł./szer./wys.
31/135/37 cm  

witryna
reG1w1D/90
gł./szer./wys.
41/90/132,5 cm  

szafka
kom4D
gł./szer./wys.
41/104/106 cm  

atuty
i funkcje
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elementy kolekcji 

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 zamknięty 
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     

Krzesło
cantona Gts
gł./szer./wys.
44/40/83,5-93 cm

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 216

atuty
i funkcje

biały alpejski / biały połysknaklejki Ringo  
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elementy kolekcji 

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

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

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

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

Stockholm zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
syPialnia str. 302 

atuty
i funkcje

elementy kolekcji 

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

Roksana II

Dostępne również w rozmiarze :
140 - 168/91/241 cm, powierzchnia spania 140/200 cm
180 - 207/91/241 cm, powierzchnia spania 180/200 cm

w opcji: materac, stelaż lub pakiet LMBK 
(stelaż na podnośnikach gazowych, pojemnik na pościel) 

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.
43,5/53/36 cm

łoże 
ROKSANA II NEW FUTON
szer./wys./dł.
188/91/241 cm
powierzchnia spania 160/200 cm

biały lakier wysoki połysk / biały wysoki połysk

atuty
i funkcje

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
syPialnia str. 304 

półki 2 szt.
SZF3D/22/18
w opcji
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elementy kolekcji 

Luca Juzi zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój MŁoDZIEŻoWY str. 236

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

regał
reG1D1s
gł./szer./wys.
43/60/200 cm  

regał
reG2D
gł./szer./wys.
43/106/134 cm  

szafa
szf3D3s
gł./szer./wys.
61,5/148/200 cm  

biurko
Biu1s
dł./szer./wys.
141/81/76,5 cm  

szafka rtv
rtV3s
gł./szer./wys.
43/148/45,5 cm  

szafka nocna
kom1s
gł./szer./wys.
43/51/45,5 cm  

łóżko
loz/90
dł./szer./wys.
205,5/96/58-90 cm  

Luca Baby

elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój NIEMoWlęcY str. 252 

modrzew sibiu jasny / dąb sonoma ciemny

szafa 
szf2D2s
gł./szer./wys.
55/106,5/200,5 cm

łóżko 
loz 70x140
dł./szer./wys.
147,5/83/90,5-60 cm

komoda 
kom4s
gł./szer./wys.
43/60/101 cm

komoda 
kom1D2s
gł./szer./wys.
45/106,5/89,5 cm

komplet
Pwk*  
gł./szer./wys.
75/106,5/102 cm

półka 
Pol_100
gł./szer./wys.
18/100/14 cm

* komplet obejmuje komodę KOM1D2S, regał REG/30 (2 szt.), przewijak PRK/106
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elementy kolekcji 

komplet 
Prkw*
gł./szer./wys.
84,5/112/104 cm

Dreviso Baby zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
pokój NIEMoWlęcY str. 256 

komoda 
kom2D2s
gł./szer./wys.
41/112/92 cm

szafka nocna 
kom2s
gł./szer./wys.
41/64/53 cm

komoda 
kom3s
gł./szer./wys.
48,5/112/92 cm

szafa 
szf3D3s
gł./szer./wys.
57,5/160/195,5 cm

łóżko 
loz/140x70
dł./szer./wys.
146/80,5/82,5 cm

biały, blaty: dąb westminster

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

półka 
Pol/110
gł./szer./wys.
20/112/26 cm

komoda
kom2D4s
gł./szer./wys.
42/150/90,5 cm  

łóżko
loz/160*
dł./szer./wys.
205,5/166/58,5-90,5 cm  
loz/180+
dł./szer./wys.
205,5/186/58,5-90,5 cm 

szafa
szf5D
gł./szer./wys.
61,5/241/212,5 cm

szafka nocna
kom1s
gł./szer./wys.
42/60/49 cm

* łóżka sprzedawane w komplecie z 2 szufladami

atuty
i funkcje

szuflada
szu
dł./szer./wys.
104/80/21 cm  

modrzew sibiu jasny / sosna larico

Luca

elementy kolekcji 

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
syPialnia str. 308 

atuty
i funkcje

* komplet obejmuje komodę KOM3S, regał REG/30 (2 szt.), przewijak PRK
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BRW Office

Office Lux

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
miejsce Do Pracy str. 266

elementy kolekcji 

elementy kolekcji 

dąb sonoma

jasny szary / grafit szkło

regał narożny 
reGn/53/220
gł./szer./wys.
35/101,5/221 cm

komoda 
mobilna
kon3s/40
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  

biurko
Biu/223/170
dł./szer./wys.
223/170/77 cm  

komoda mobilna
kon3s
gł./szer./wys.
38,5/40/56 cm  

regał
reG/53/114
gł./szer./wys.
35/52,5/114 cm  

regał
reG/53/220
gł./szer./wys.
35/52,5/221 cm  

regał
reG/79/220
gł./szer./wys.
35/79/221 cm  

szafka
reG2D/114
gł./szer./wys.
35/79/114 cm  

regał zamknięty
reG4D2s/220
gł./szer./wys.
35/79/221 cm  

regał
reG2D/220
gł./szer./wys.
35/79/221 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

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
miejsce Do Pracy str. 262 
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elementy kolekcji 

Executive

biurko   
Biu/120
dł./szer./wys.
120/70/76,5cm

regał   
reG/22/5
gł./szer./wys.
36/50/218,5 cm

regał   
reG/22/8
gł./szer./wys.
36/80/218,5 cm

regał   
reG2D/22/5
gł./szer./wys.
37,5/50/218,5 cm

regał   
reG4D/22/8
gł./szer./wys.
37,5/80/218,5 cm

regał   
reG2D1s/22/6
gł./szer./wys.
40,5/60/218,5 cm

regał   
reG4D1s/22/9
gł./szer./wys.
40,5/90/218,5 cm

szafa narożna   
szfn1D
gł./szer./wys.
72,5/72,5/218,5 cm

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

W przypadku zestawienia szafy narożnej z regałami o bokach o gr.49 należy szafę wysunąć do przodu, równając przednie krawędzie boków przylegających segmentów.

 szary wolfram / 
dąb san remo jasny

 dąb san remo jasny

atuty
i funkcje

2
wersje 

kolorystyczne

zobacz tę KoLEKcJę w dziaLE: 
miejsce Do Pracy str. 264
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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 konfiguracje.

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 szuflad, dzięki czemu zyskujesz jeszcze większy komfort 

użytkowania naszych mebli.
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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 meble 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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Wymiary mebli skrzyniowych oraz stołów, krzeseł i ław prezentowanych w katalogu podane są w cm w kolejności: głębokość (długość) / szerokość / wysokość.
Wymiary mebli tapicerowanych prezentowanych w katalogu podane są w cm w kolejności: szerokość / wysokość / głębokość.

legenda / objaśnienie oznaczeń

oświetlenie
halogenowe

elementy 
do indywidualnej 
konfiguracji

naciśnij,
aby otworzyć

witryny ze szkła 
hartowanego

materac i wkład 
do łóżka w opcji

powierzchnia 
lakierowana

stelaż 
na podnośnikach
gazowych

drewno naturalne
i fornir

energooszczędne
oświetlenie LEd 
w opcji

folia o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

płynne i ciche 
domykanie szuflad

wezgłowie
tapicerowane 
w opcji

dodatkowe
półki w opcji

fronty 
w połysku

pojemnik 
na pościel

energooszczędne
oświetlenie LEd 
w standardzie

laminat o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

równomierne i ciche 
domykanie frontów

szuflada 
na pościel

rozkładana

markowe 
zawiasy

kulka
silikonowa

pianka

wysokoelastyczna
pianka

sprężyna
falista

sprężyny
pocket

dwa pojemniki
na pościel

sprężyny
Bonell
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organizacja
kabli

fronty
z folii PVc

montaż lewo
lub prawostronny

specjalnie 
zaprojektowane
akcesoria

nadstawka
w opcji

panel
tV

oświetlenie
w opcji

możliwość
zawieszenia

metalowy
stelaż

front 
szczebelkowy
z drewna

drewniane 
uchwyty

moduł otwarty
z boku

moduł otwarty z góry
(kwietnik)

mogi w opcji

automat ułatwiający
rozkładanie

mechanizm 
rozkładania 
typu delfin

pasy 
tapicerskie

regulowany
podłokietnik

stopki 
z tworzywa

nogi
z drewna

narożnik uniwersalny 
do pierwszego 
montażu

obustronny
montaż

dostępna wersja
lewo i prawostronna

dostępne 
w zestawie

mebel 
dwustronny

mebel 
ażurowy

możesz
obracać

regulowany
zagłówek

* Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en.do A++ do E.
** W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED. Nie można wymienić lamp w oprawie.
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meble tapicerowane

• Pamiętaj o regularnej pielęgnacji. Systematycznie oczyszczaj powierzchnię mebli  

  miękką szczotką do ubrań lub odkurzaczem ze specjalną nasadką do tapicerki.

• Zabrudzenia usuwaj niezwłocznie po ich powstaniu. Czyść okrężnymi ruchami, miękką,  

  bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie. Trudniejsze zabrudzenia (np. przyklejone  

  resztki jedzenia) możesz ostrożnie zeskrobać tępym narzędziem.

• Minimalna odległość pomiędzy Twoją tapicerką a źródłem ciepła (np. kaloryfer) powinna wynosić 1 m.

• Poduchy ozdobne regularnie wstrząsaj, nadając im pożądany kształt.

• Na stopki mebli naklej filcowe podkładki – zabezpieczysz w ten sposób nie tylko stopki, ale też podłogę.

• Okucia i elementy mechaniczne mebli wymagają okresowej konserwacji (naoliwienie, przeczyszczenie).

• Ustaw mebel na równym podłożu.

 
meble skrzyniowe

• Podczas montażu ułóż elementy na miękkim podłożu (np. koc). 

• Zmontowany mebel wypoziomuj i ustaw na równym podłożu. 

• Sprawdź w instrukcji montażu, czy mebel, który montujesz, nie powinien  

  zostać przymocowany do ściany i zrób to po jego zmontowaniu. 

• W przypadku frontów, które posiadają folię ochronną, usuń ją po zakończeniu montażu. 

  Ich powierzchnia nie powinna być czyszczona wcześniej niż po upływie 4 tygodni od usunięcia folii.

• Mebel należy ustawić w odległości co najmniej 1 m od źródeł ciepła (np. kaloryfer).

• Zwróć uwagę na możliwe maksymalne obciążenie półek i blatów. 

  Przestrzegaj tych wartości, a unikniesz uszkodzenia mebli.

• Przed przestawieniem mebli usuń ich zawartość i chwytaj za elementy pionowe (boki, nóżki). 

  Nie należy przesuwać mebli po podłodze oraz chwytać za części poziome (blaty, półki).

• Powierzchnię mebli czyść wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. 

Dziękujemy za wybór naszych mebli

otocz je odpowiednią opieką, a odwdzięczą ci się pięknym wyglądem  
i swoją funkcjonalnością przez wiele lat. sprawdź, jak o nie dbać.

materace

• Regularnie odkurzaj swój materac – usuniesz w ten sposób kurz i roztocza.

• Materac dwustronny obracaj regularnie co 6 miesięcy w celu przedłużenia jego 

  żywotności i poprawy higieny snu.

• Drobne zabrudzenia usuwaj za pomocą wilgotnej szmatki i łagodnych środków czyszczących.

• Większość pokrowców w naszych materacach ma możliwość prania. 

  Przeczytaj opis produktu i instrukcję na wszywkach.

Maksymalne obciążenia półek i blatów

Półka zawieszana

Półka szklana

Półka wkładana

Półka stała

5kg

2kg

4kg

5kg

Blat RTV

Blat komody (stojaki)

Blat komody (bez stojaków)

Szuflady

40kg

15kg

5kg

4kg

ciężkie przedmioty układaj na niższych półkach i szufladach.





Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (05/2018). Podane 
wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi 
(uwzględniają wykończenia). 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 osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. Podane w katalogu ceny są maksymalnymi cenami detalicznymi sugerowanymi w miesiącu odda-
nia katalogu do druku (maj 2018). Ceny mebli tapicerowanych umieszczone w katalogu dotyczą modeli w tkaninach prezentowanych na zdjęciach. Poszczególne towary mogą zostać wycofane z oferty 
w przypadku braku ich dostępności u producenta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny. 

uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

Więcej inspiracji i adresy naszych 
salonów znajdziesz na brw.pl

Black Red White s.a.
23-400 biłgoraj
ul. Krzeszowska 63

Dział obsługi klienta
tel.: +48 84 68 50 202
E-mail: bok@brwsa.pl

Pobierz aplikację 
mobilną

zapisuj produkty 
w ulubionych 

domowe porady 
i inspiracje

szeroki wybór 
mebli i dodatków

 sprawdzaj 
nasze aktualne 

promocje




