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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 fi rmie 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. Dziękujemy, że tworzysz Dom 
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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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Projektowanie zaczynam 
często od moodboardu*

„To doskonały sposób, by zobrazować ideę oraz charakter projektowanego wnętrza. 
Poczuć jego klimat, i to jeszcze na etapie białych ścian”.

kolekcja Raflo str. 90

Michał Grzelak
ARCHITEKT WNĘTRZ

* Moodboard to inaczej tablica inspiracji. Kolaż stworzony ze zdjęć, wzorników kolorów, próbek tkanin i innych materiałów, który ma ilustrować pewną koncepcję.

anim przygotuję profesjo-
nalną wizualizację kompu-

terową, co następuje na zaawan-
sowanym etapie projektu, muszę 
wyznaczyć kierunek pracy i mieć 
pewność, że myślimy z klientem 
o tym samym. Moodboard, czyli 
forma umiejętnie skonstruowane-
go kolażu, okazuje się tu nieocenio-
ny. Pozwala mi lepiej oddać, a klien-

towi lepiej zrozumieć przekazywany 
pomysł. Jak powstaje moodboard? 
Na początek barwy, bo od nich 
wszystko się zaczyna! Ulubione kolo-
ry określające ton i charakter, foto-
grafi a klimatycznego wnętrza jako 
punkt odniesienia, kilka zdjęć mebli 
nadających odpowiedni styl, prób-
ka tapety lub tkaniny na tapicerkę. 
I już wiemy, że jesteśmy w domu!

Z
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zęsto maluję pejzaże z mo-
tywem wody, przedstawiają-

ce arkadyjski obraz świata, w któ-
rym panuje cichość i spokój. To 
taka romantyczna tęsknota, która 
znajduje wyraz również w stylizo-
wanych przeze mnie wnętrzach. 
Kocham kolor zielony, bo dzięki 
niemu w domu panuje aura spokoju 
i harmonii. Mój ulubiony odcień to 
szmaragdowy, czyli zieleń chłodna, 

lekko wpadająca w kolor niebieski. 
Dodaje ona pomieszczeniu ele-
gancji, gdyż kojarzy się z luksusem 
i wyrafi nowaniem. Uwielbiam łączyć 
ją z naturalnym drewnem i złotem. 
W moim mieszkaniu nie może też 
zabraknąć prawdziwej zieleni, czyli 
żywych roślin. Doskonałym partne-
rem dla wszelkiej zieleni jest sza-
rość, od której również nie stronię 
– ani w domu, ani w swojej pracy.

„Szukam ukojenia w kolorach ziemi i natury. 
Sentymentalne pamiątki łączę z nowoczesnym designem. 
Moje miejsce musi pasować do mojego stylu życia, 
odzwierciedlać moje pasje”.

Wszystko, 
co sprawia, 
że dobrze czuję 
się we własnym 
domu

C

Agnieszka Zabrodzka
MALARKA, STYLISTKA WNĘTRZ

bez tytułu, 130x180 cm, olej na płótnie, 2016

bez tytułu, 120x80 cm, olej na płótnie, 2014
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„Gdy stylizuję, pozwalam sobie na odrobinę szaleństwa. Lubię łączyć pozornie niepasujące 
do siebie przedmioty. Przestrzeń wokół mnie musi za mną nadążać”.

Co mnie inspiruje podczas 
urządzania mieszkania

Ula Michalak
BLOGERKA, AUTORKA INTERIORSDESIGNBLOG.COM, ORGANIZATOR MEETBLOGIN I BLOGGERS ZONE 

oje wnętrze zmienia się 
razem ze mną. Kiedyś, jako 

mieszkanka Łodzi, czułam senty-
ment do loftowych klimatów. Dziś 
w moim domu pojawia się kolor, 
a nawet pałacowe akcenty... In-
spiruje mnie styl mid-century mo-
dern, amerykański glamour oraz 
klasyka. Lubię przedmioty i lubię 
się nimi otaczać, dlatego radykal-
ny minimalizm nie jest dla mnie.

Pomysły na aranżacje czerpię ze-
wsząd – z albumów o sztuce, poka-
zów mody oraz wnętrz, które mam 
okazję oglądać. Jednak najbardziej 
stymulujące są dla mnie zawsze 
wyjazdy na targi i festiwale wnę-
trzarskie. Tam odnajduję wenę do 
pracy, odkrywam ciekawe rozwią-
zania projektowe, którymi bardzo 
chętnie dzielę się z czytelnikami 
mojego bloga.

M

Fot. Karolina Grabowska, Kaboompics.com
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Wnętrza tworzą 
historię o ich 
mieszkańcach
„Oboje z mężem uwielbiamy podróżować i z każdego wyjazdu wracamy z jakimś »trofeum«. 
W zeszłym roku byliśmy na emocjonującej wycieczce w Indiach, która zaowocowała wieloma 
pamiątkami. Wszystkie one wniosły coś do naszych wnętrz i naszej codzienności. Miło jest 
sięgać po cukier do wielkiej mosiężnej cukiernicy, która nie jest dla nas tylko naczyniem...".

Beata Szymczak
PEDAGOG, WICEDYREKTOR LICEUM

ocham wnętrza z duszą. 
Dlatego nie wyobrażam 

sobie mojego domu bez pamiątek, 
zdjęć, przedmiotów, które mówią 
o tym, kim jesteśmy i co wspólnie 
przeżyliśmy. Nie jestem przywią-
zana do konkretnego stylu – prze-
ciwnie, lubię wybierać z różnych to, 
co mi się podoba, i łączyć we wnę-
trzu. Nowoczesna kanapa i konsola 
w stylu kolonialnym? Tak jest cie-

kawiej! Jeśli chodzi o kolory, uwiel-
biam szarości. Między innymi za to, 
że pięknie współgrają z innymi bar-
wami. Przy stonowanej szarej ba-
zie – na ścianach i meblach – mogę 
sobie pozwolić na intensywnie ko-
lorowe dodatki, np. w soczystych 
barwach orientu. A za jakiś czas, 
zainspirowana kolejną podróżą, 
zmienić je, np. na etniczne dekora-
cje w barwach ziemi. 

K

15 14     



11

10

9

7

3

6

5

1

2

4

1. szafka wisząca POSSI LIGHT SFW1D_5_5 wym. 32/50/50 cm    2. regał PORTO REG2D1S wym. 40/88,5/199,5 cm    3. stół GENT STO/7/16 wym. 160-200-240/90/76 cm    4. ławka GENT LAK/5/13 
wym. 126/40/49 cm    5. lampa wisząca Willow, wym. 110x40 cm, 1xE27 100W *, 159,-    6. szafka rtv GENT RTV3S/6/20 wym. 54/200/60 cm    7. krzesło BARI wym. 51/50/87 cm    8. zaparzacz do 
herbaty 1 l, szkło, stal nierdzewna, 99,99    9. podkładka Balli, kolor: czarny, śr. 38 cm, 11,99    10. ława POSSI LAW/80 wym. 90,5/90,5/42 cm    11. sofa SAM LUX 3DL wym. 192/96/90 cm
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Wnętrza, które 
lubią różnorodność

Maja Palczewska
DYREKTOR DO SPRAW ZARZĄDZANIA 

WZORNICTWEM PRODUKTÓW

zeczywistość przyspiesza. 
Rozwój technologii uprasz-

cza wiele spraw, a z drugiej strony 
powoduje przeładowanie informa-
cjami, niezwykle podnosi tempo pra-
cy, przykuwa nas do monitorów kom-
puterów i wyświetlaczy smartfonów, 
odcinając od realnego świata. Boimy 

się, że coś przegapimy, nie będziemy 
na bieżąco, coś nas ominie...
Na szczęście natura lubi balans i w od - 
powiedzi pojawiają się zmiany po-
magające nam utrzymać równowagę 
i dobre samopoczucie. Miejscem ta-
kich zmian może być Dom, zwłaszcza 
jeśli pozwolimy, aby był pełen naszej 

Obserwując zmieniający się świat, szukamy podpowiedzi, 
jak wspierać tworzenie dobrego domu.

R
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1. regał OREGON REG/90 wym. 40/90/195 cm    2. szafka wisząca GRAPHIC SFW2D/86/75/C wym. 28/85,5/74,5 cm    3. szafka wisząca GRAPHIC SFW2D/86/38/A/B/C wym. 28/85,5/38 cm    
4. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: żółty, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    5. komoda POSSI KOM3D3S/10/15 wym. 42/150/102 cm    6. lampa stołowa Fusion, wys. 35 cm, 1xE27 60W *, 89,99    
7. ława GRAPHIC wym.  90,5/90/42 cm    8. szafka rtv GRAPHIC RTV2S/142/A/B/C wym. 48,5/143/38,5 cm    9. Pudło Łezka A4, 2 szt., wym. 33x25x18 cm, 12,99; wym. 42x32x32 cm, 18,99    
10. zegar budzik, kolor: biały, wym. 7,5x4,1x11,4 cm, 17,99    11. Fotel POSSI LIGHT ES wym. 83/88/87 cm
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indywidualności i własnych wyborów. 
Taką szansę dają nam aranżacje, w któ-
rych łączymy ze sobą meble odmien-
ne stylistycznie, z różnych kolekcji, 
z różnych czasów.
Możemy wtedy odpocząć od „bycia 
na czasie, trendy” i odzyskać radość 
z bycia sobą! Odetchnąć i skupić się 
na tym, co naprawdę służy naszym 
potrzebom, a nie tylko wymogom 
mody. 
Wnętrza stają się przestrzeniami ży-
jącymi w zgodzie z rytmem życia swo-
ich mieszkańców. Przestają być jak 
muzea, w których nie wolno dotykać 
eksponatów!

Ty lubisz lekkie, romantyczne sofki? 
Twój mąż obszerne, klubowe fotele? 
Świetnie! Dzieci nieustannie prze-
stawiają wszystko, co się da? Super! 
W Waszym domu nie ma sztywnych 
zasad i ograniczeń! Dlatego nasze 
meble projektujemy tak, żeby moż-
na było łączyć je ze sobą na różne 
sposoby.

Chcemy wspierać Was 
w tworzeniu takich 
wnętrz. Przestrzeni, 
które dopasowują się 

elastycznie do życiowych 
zmian i akceptują 
różnorodność Waszych 
gustów.

Podpowiedzi szukajcie na naszej 
stronie internetowej w zakładce 
INSPIRACJE, na naszym profi lu FB 
oraz Instagramie.

Dziękujemy, 
że tworzysz Dom
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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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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.

nowość



ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Cannet STR. 350

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

3

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. 97/109/89 cm; moduły LINEA 1,5S/1,5S wym. 214/88/92 cm
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kolekcja Cannet 

witryna REG1W2S wym. 40/58,5/196 cm; komoda KOM3D3S wym. 45/134/88,5 cm; stół CANNET wym. 160-200/90/76,5 cm; krzesło CANNET wym. 52/45/97 cm



Odrobina 
nostalgii 
w jadalni

Równolegle do nowoczesnego wzornic-
twa we wnętrzach wciąż pojawiają się pro-
pozycje bardziej klasyczne. Bo przecież ta 
nostalgiczna nuta nadal w nas gra! Zaspo-
koić ją mogą na przykład stół i krzesła do 
jadalni w stylu prowansalskim. Sielanka 
przy jedzeniu, o tak!
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kolekcja Cannet 

1. witryna REG1W2S wym. 40/58,5/196 cm; komoda KOM3D3S 45/134/88,5 cm     2. ława TRIANGO L wym. 110/85/50 cm    3. ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm    4. witryna REG2D2W3S 
wym. 40/89,5/130,5 cm; witryna REG2D1W2S wym. 40/89,5/130,5 cm; fotel STRAWINSKY II ES wym. 97/109/89 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.

2

1

3
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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?

nowość



WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

ORAZ 2 RODZAJE 
FRONTÓW

10

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Karet STR. 352
kolekcja Karet 

komoda KOM5S wym. 40,5/56/112,5 cm; szafka wisząca SFW/140 wym. 30,5/143,5/40 cm; szafka rtv RTV2S wym. 55,5/143,5/33,5 cm; szafka KOM4D wym. 40,5/105/112,5 cm; komoda KOM2D4S 
wym. 40,5/143,5/92 cm; witryna REG1W2S 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 wym. 40,5/105/112,5 cm; pufa LINEA H (70x70) wym. 72/46/82 cm    2. komoda KOM2D4S wym. 40,5/143,5/92 cm; witryna REG1W2S wym. 40,5/56/200,5 cm; stół DINARO 
wym. 140-180/90/76 cm; krzesło DINARO wym. 58/46/90 cm    3. wazon ceramiczny, kolor: srebrny mat, wym. 13x13x21 cm, 44,99    4. dywan Canvas, kolor: szary / turkusowy, wym. 230x160 cm, 349,-    
5. lampa podłogowa Across, wym. 160x60 cm, 1xE27 60W *, 559,-     6. kosz Bahama, kolor: mięta, wym. 28x19x13 cm, 19,99; wym. 31x22x15 cm, 21,99; wym. 34x25x16 cm; 24,99

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.

4
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Arendal
Odrobinę niekonwencjonalny, ale 
niezwykle udany mariaż drewna i bie-
li. Zamiast klasycznie, np. na blatach 
i uchwytach, drewno pojawia się na 
rogach brył oraz w przestrzeniach 
między szufl adami. Te akcenty, choć 
subtelne, od razu przyciągają wzrok. 
Tak jak Twój salon, który dzięki kolekcji 
Arendal staje się bardzo oryginalny.



kolekcja Arendal

półka POL/160 wym. 30/160/5 cm; szafka rtv RTV2D/161 wym. 55/161/48,5 cm; witryna REG2D2W/101 wym. 43,5/101/143 cm; komoda KOM2D3S/161 wym. 43,5/161/76 cm; 
witryna REG1D1W/67 wym. 43,5/67/196 cm; ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm; sofa MAXIME 2S wym. 157/85/88 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

Arendal STR. 355

 32     33 32     pokój dzienny i jadalnia



Stylową alternatywą 
dla gładkich powierzchni będą  

efektowne 
żłobienia, 
cięcia, tłoczenia

Zarówno na meblach, jak i ścianach, a także 
na przedmiotach takich jak lampa czy wazon. 
Planując „wytłaczaną” ścianę, pamiętaj, że 
czasem większy efekt uzyskasz, zmieniając 
strukturę tylko na jej części – i np. kontrastując 
ją z fragmentem o gładkiej powierzchni.

kolekcja Arendal

1. fotel STRAWINSKY II ES wym. 97/109/89 cm    2. lampa podłogowa Metropolitan wys.150cm 1xE27 60W * 349,-    3. zegar antyczny, plastik, śr. 22,5 cm, 24,99    4. poduszka dekoracyjna Soft, 
kolor: zielony, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 35,99    5. witryna REG2D2W/101 wym. 43,5/101/143 cm    6. komoda KOM2D3S/161 wym. 43,5/161/76 cm

5

1
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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.

nowość



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Amsterdam STR. 351
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; sofa ZAND 2F wym. 173/89/94 cm
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kolekcja Amsterdam 

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; krzesło 
dziecięce AMSTERDAM wym. 47/40/80 cm; poduszka do krzesła dziecięcego; stół nierozkładany AMSTERDAM wym. 160/90/75 cm; krzesło AMSTERDAM wym. 50/45/94 cm; poduszka do krzesła 
AMSTERDAM; 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 nierozkładany AMSTERDAM wym. 160/90/75 cm; krzesło AMSTERDAM + poduszka (w opcji) wym. 50/45/94 cm    3. drewniana ramka na zdjęcia, kolor: szary, 
wym. 13x18 cm, 34,99; wym.18x24 cm, 39,99    4. drewniana ramka na zdjęcia, kolor: biały, wym. 13x18 cm, 34,99; wym. 18x24 cm, 39,99    5. lampa stołowa Chester, wym. 44x29 cm, 1xE27 60W *, 139,-    
6. koc z mikrofi bry, 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; krzesło AMSTERDAM + poduszka 
(w opcji) wym. 50/45/94 cm

2
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Modai / Muro / 
Moko / Mitoda
Powitaj najmłodsze dziecko w rodzi-
nie BRW – kolekcje subtelnych mebli 
w stylu minimalistycznym.  Nowe sys-
temy zachwycą Cię swoim niewymu-
szonym pięknem. Prosta forma, gład-
kie fronty, lekkość i funkcjonalność to 
tylko niektóre cechy tych mebli. 

kolekcja Modai / kolekcja Muro 

komoda KOM3S/C wym. 42/80/70,5 cm; komoda KOM1D3S/C wym. 42/120/70,5 cm; regał REG4D/80/200 wym. 32/80/202 cm; szafka wisząca SFW1K/80/40 wym. 32/80/40 cm; panel PAN/160/120 
wym. 8/160/120 cm; nadstawka NAD/1/10 wym. 100/12/26 cm; szafka rtv RTV3D/160/40 wym. 42/160/42 cm; szafka KOM2D/A wym. 42/120/65,5 cm; ława MODAI wym. 83/83/40 cm; 
sofa KERA 3S wym. 207/81/90 cm

nowość



Poznaj całą kolekcję mebli 
minimalistycznych na: 

brw.com.pl/prostepiekno

Kolekcja Modai to układy zaprojektowane 
tak, by atrakcyjnie wyglądały we wnętrzu o każ-
dym rozmiarze i doskonale współgrały z Two-
ją koncepcją funkcjonalnego domu. Muro to 
oryginalne zabudowy ścienne pod TV, które 
sprawią, że wnętrze Twojego salonu stanie się 
wyjątkowe. Moko, dzięki koncepcji oryginal-
nych komód, bufetów i witryn, wprowadzi do 
wnętrza zupełnie nowe życie, a rodzina głębo-
kich regałów Mitoda już na zawsze zmieni 
znaczenie słowa „przechowywanie”.
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kolekcja Modai / kolekcja Muro 

1. sofa ZAND 2F wym. 173/89/94 cm    2.  lampa wisząca Sticks, wym. 120x70 cm, 5xE27 60W *, 149,-    3. poduszka dekoracyjna Alpaka, kolor: szary, 58% modakryl, 23% poliester, 19% akryl, 
wym. 45x45 cm, 59,99    4. taca okrągła, metal, mix wzorów, wym. 44x1,5 cm, 79,99    5. świeca zapachowa Rustic, różne kolory, wym. 7x8 cm, 9,99    6. bieżnik na stół, kolor: srebrny, winylowy, 
wym. 35x130 cm, 24,99    7. komoda KOM1D3S/C wym. 42/120/70,5 cm

W kontraście 
do wszechobecnej bieli 

wyłania się 
równoległy trend

Pojawiają się wnętrza ciemne i nastrojowe. 
Antracytowe meble na tle ciemnej ściany są 
w nich jak najbardziej na miejscu. Pożądane 
kolory to czerń, bordo, butelkowa zieleń. 
Efekt błysku i rozświetlenia zapewniają lakie-
rowane na wysoki połysk fronty oraz obrazy 
za szkłem.
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kolekcja Modai 
szafka wisząca SFW2K/4/12 wym. 32/120/40 cm; szafka wisząca SFW1K/4/6 wym. 30/60/40 cm; szafka rtv RTV1D1S/4/12 wym. 42/120/42 cm; regał REG/80/200 wym. 40/82/202 cm; ława 
MODAI wym. 63/63/40 cm; ława MODAI wym. 83/83/40 cm; sofa MIYA 2S wym. 182/74/83 cm
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kolekcja Modai 

1. sofa MIYA 2S wym. 182/74/83 cm    2. pufa PAVO H wym. 103/45/62 cm    3. szafka wisząca SFW2K/4/12 wym. 32/120/40 cm; szafka wisząca SFW1K/4/6 wym. 30/60/40 cm; szafka rtv 
RTV1D1S/4/12 wym. 42/120/42 cm; regał REG/80/200 wym. 40/82/202 cm; ława MODAI wym. 63/63/40 cm; ława MODAI wym. 83/83/40 cm    4. regał REG/80/200 wym. 40/82/202 cm; szafka rtv 
RTV2D1S/6/16 wym. 42/160/62 cm; szafka wisząca SFW2K/3/12 wym. 32/120/30 cm; szafka wisząca SFW1K/3/6 wym. 32/60/30 cm; ława MODAI wym. 63/63/40 cm

1

3

Telewizor na 
pierwszym czy
drugim planie?

2

Planując kącik telewizyjny, zastanów się, 
jak bardzo chcesz eksponować swój ekran. 
Czy ma być centralnym punktem salonu, 
czy też wolisz, by był mniej widoczny? Szaf-
ki wiszące nad telewizorem zwykle dodają 
kącikowi dyskrecji. Zaś obraz powieszony 
obok telewizora konkuruje z nim, a tym sa-
mym skutecznie go kamufluje.



4
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kolekcja Modai 

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; regał 
REG/160/200 wym. 40/162/202 cm; ława MODAI wym. 63/63/40 cm; narożnik KERA 2S.REC wym. 207/81/137 cm; pufa DUST H 60x60 wym. 60/48/60 cm
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kolekcja Modai 

1. regał REG/160/200 wym. 40/162/202 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. kosz Siro, wym. 18x18x12 cm, 19,99; wym. 23x23x15 cm, 24,99; wym. 28x28x18 cm, 29,99    4. kosz Bamboo, wym. 35x25x15 cm, 36,99    5. kosz Bamboo, 
wym. 22x16x13 cm, 17,99    6. lampa stołowa Camporale, wym. 30x56 cm, 1xE27 60W *, 219,-    7. szafka rtv RTV2D/6/12 wym. 42/120/62 cm

3

1

2
5

4

6

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 trafi ony. Stworzą podstawę, na któ-
rej możesz zbudować, co zechcesz. Zmienia-
jąc jedynie dodatki, zmienisz klimat wnętrza.



7
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kolekcja Modai 
szafka rtv RTV2D/6/12 wym. 42/120/62 cm; regał REG/160/200 wym. 40/162/202 cm; ława MODAI wym. 83/83/40 cm; pufa EMILLY H wym. 71/43/56 cm; sofa MORI A 2S wym. 181/82/94 cm

Mebel, który nada 
wnętrzu charakter

Salon powinien mieć głównego bohatera. 
Jeden element, który przyciągnie wzrok. 
W tym przypadku jest to kanapa w bar-
dzo oryginalnym kolorze. Neutralne me-
ble nie konkurują z nią, lecz pozwalają jej 
brylować.
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Elis
Czystość i łagodność. Elis ma obie te 
cechy. Pierwszą – dzięki gładkim bia-
łym frontom, a drugą – dzięki zaokrą-
glonym krawędziom z oryginalnymi 
drewnianymi wstawkami. Całości do-
pełniają szklane witryny o nietypowym 
kształcie. Takie wnętrze to ulga dla oka 
i dla zmysłów. Sprzyja odprężeniu oraz 
błogiemu lenistwu.

kolekcja Elis 
komoda (opcja cokół) KOM3S wym. 40/140/84 cm; witryna (opcja cokół) REG1W1D wym. 40/90/141,5 cm; szafka wisząca SFW/4/15 wym. 30/150/40 cm; szafka wisząca SFW/3/3 wym. 20/30/30 cm; 
szafka rtv (opcja cokół) RTV1S1K wym. 40/150/54 cm; witryna (opcja cokół) REG1W wym. 40/55/196,5 cm; ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm; narożnik REMI 2F.RECBK wym. 255/83-96/167 cm  

nowość



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Elis STR. 354
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1



Możesz efektownie 
powtórzyć 
wzór w skali 
mikro i makro

Przy gładkich meblach wzorzysty dywan 
lub tapeta to bardzo dobre pomysły. Ale 
jedno i drugie naraz – czy to nie lekka prze-
sada? Ależ nie! Jeśli na obu znajdzie się 
podobny wzór, w podobnej tonacji kolory-
stycznej, tylko na przykład w innym rozmi-
arze, efekt będzie znakomity.

kolekcja Elis 

1. komoda (opcja cokół) KOM3S wym. 40/140/84 cm; szafka wisząca SFW/5/5 wym. 20/50/50 cm; szafka wisząca SFW/3/3 wym. 20/30/30 cm; szafka wisząca SFW/4/4 wym. 20/40/40 cm; witryna 
(opcja cokół) REG1W wym. 40/55/196,5 cm; ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm    2. lampa wisząca Bio, wym. 150x37,5 cm, 1xGU10 35W *, 259,-    3. kosz Madera, kolor: szary, wym. 18x14x10 cm, 
12,99; wym. 32x21x12 cm, 26,99; wym. 35x24x14 cm, 29,99    4. fotel ALVES ES wym. 80/78/87 cm    5. dywan Canvas, kolor: granatowy z białymi elementami, wym. 230x160 cm, 349,-

ie
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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 szufl ad.

nowość



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. 357
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Zależy Ci na klimatycznej 
jadalni? Zadbaj o

atrakcyjne 
oświetlenie nad 
stołem

Warto je przemyśleć zawczasu, by przygoto-
wać odpowiednią liczbę punktów świetlnych 
na sufi cie. Może zamiast jednego żyrandola 
zdecydujesz się na kolekcję kilku lamp róż-
niących się nieco kształtem i powieszonych 
na różnej wysokości?

kolekcja Braga 

1. witryna REG1W2S wym. 40/60/196 cm; krzesło POSSI LIGHT wym. 56/46/84 cm; stół POSSI LIGHT wym. 145-185/85/76,5 cm    2. lampa podłogowa Camporale, wym. 45x154 cm, 1xE27 60W *, 
449,-    3. dywan Canvas, kolor: czarno-biały, wym. 230x160 cm, 349,-    4. talerz obiadowy Spring, kolor: błękit, śr. 26 cm, 7,99    5. miska Spring, kolor: błękit, śr. 14,5 cm, 7,99    6. fi gurka ceramiczna, ko-
lor: biały, wym. 16x4,5x15 cm, 32,99    7. witryna REG1W2S wym. 40/60/196 cm; komoda KOM6S wym. 40/160/85,5 cm; półka POL/160 wym. 26/150/5 cm, krzesło POSSI LIGHT wym. 56/46/84 cm

1
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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; sofa LARA II LUX 3DL wym. 227/91/107 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



ELEMENTY KOLEKCJI 

Dinaro STR. 356

2
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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.



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. 374
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Zieleń na drewnianym blacie. 
To połączenie zawsze urzeka, 

bo jest wyjęte prosto z natury.

1



5

3

4
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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 Roses, kolor: miętowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 34,99    
4. lampa wisząca Portoryko, wym. 90x30 cm, 1xE27 60W *, 219,-    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 szufl ad, po-
mysłowe dodatki – to robi wrażenie.

2
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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 REG3W wym. 47/156/150,5 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 REG2W2D wym. 47/102/202 cm

222222222222222

nowość



8

ELEMENTY KOLEKCJI 

Bergen STR. 359
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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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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; fotel MODO wym. 62/55/83 cm; moduły LEON RECL/2SP wym. 288/90/183 cm

nowość



ELEMENTY KOLEKCJI 

Arosa STR. 357
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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. poduszka dekoracyjna Olbio, kolor: kremowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 34,99    2. lampa podłogowa Dolorita, wym. 50x162 cm, 3xE27 60W *, 629,-    3. kosz Oman, kolor: beż, wym. 13x13x9 cm, 9,99; 
wym. 26x13x9 cm, 14,99; wym. 28x28x10 cm, 25,99    4. 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
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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?



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Porto STR. 361
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1

2

3

kolekcja Porto 

1. zestaw obiadowy Leaf, 30 elementów, porcelana, 279,-    2. deska do krojenia, bambus z wy-
paleniem, wym. 30x15x1,5 cm, 14,99    3. bieżnik, duni, perferowany, wym. 480x40 cm, 19,99    
4. 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.



4
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Possi Light
Nasz sekret lekkości? Fronty o zaokrą-
glonych krawędziach. Kompozycje mo-
dułów rozmieszczonych na tle ściany 
z zachowaniem odstępów – albo wręcz 
„rozrzucone” na ścianie, niczym skła-
danka pamiątkowych zdjęć. Komody 
podwieszone lub wsparte na cienkich 
nóżkach. Czujesz, ile tu przestrzeni 
i powietrza? Witaj w Possi Light.

kolekcja Possi Light 

1. lampa stołowa Dundee, wym. 29x29x44 cm, 1xE27 60W *, 189,-    2./3. poduszka dekoracyjna Montana, kolor: beżowy, biały, 100% poliester, wym. 40x40 cm, 19,99    4. zegar ścienny, metal, 
śr. 70 cm, 199,-    5. narzuta Minnesota, kolor: różowy, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    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. 56/46/84 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
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4
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WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

bilion

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Possi Light STR. 362
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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

39   
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



2

3

85 84     pokój dzienny i jadalnia



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

kolekcja Possi 

1. stół POSSI wym. 150-190/89,5/76,5 cm; krzesło ULTRA II wym. 48/42/85 cm    2. 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    3. ramka na zdjęcia, kolor: biały, wym. 13x18 cm 11,99; wym. 15x21 cm, 12,99; 
wym. 18x24 cm, 13,99    4. koc Peru, kolor: jasny niebieski, 50% wełna, 50% akryl, wym. 140x200 cm, 129,-    5. szafa SZF2D1S/20/9 wym. 54/95/196,5 cm; 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

3

4

2



5

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

bilion

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Possi STR. 366
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1



Wybierz 
kolory 
korpusu

3 
KOLORY 
ELEMENTÓW 
KORPUSU

Zdecyduj 
o kolorze 
frontów

3 
PODSTAWOWE 
KOLORY 
FRONTÓW

36   
DODATKOWYCH 
KOLORÓW 
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.

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, 
korzystając 
z konfiguratora POSSI.

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. regał 
zamknięty REG4D/20/5  wym. 42/49/196,5 cm; komoda mobilna KON2S/5/4 wym. 42/44/51 cm; 
biurko BIU/140 wym. 153/78/76 cm
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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 ryfl owane 
wnętrza witryn. Dzięki przeszkleniom 
frontowym i bocznym wygląda to wy-
jątkowo efektownie, szczególnie wie-
czorem. Nawet świece nie są potrzebne.

kolekcja Raflo 

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, 
ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm; ława TRIANGO L wym. 110/85/50 cm; narożnik ZAND 2F.RECBK 
wym. 246/88/143 cm



ELEMENTY KOLEKCJI 

Raflo STR. 378
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Do salonu, w którym jest dużo elementów 
drewnianych albo jak tutaj, ryfl owań i faktur 
kojarzących się „botanicznie”, możesz do-
pasować tapetę w tym samym klimacie, np. 
z motywem bambusowej łodygi. Rośliny oraz 
fl orystyczne motywy na tapicerce czy po-
szewkach będą dobrym dodatkiem. Podob-
nie jak białe detale, które ożywią wnętrze.

kolekcja Raflo 

1. szafka SFK4D/10/11 wym. 35,5/107/96,5 cm; komoda KOM2W4S/10/16 wym. 45,5/160/96,5 cm; szafka wisząca SFW1K/4/15 wym. 25,5/152/37 cm; szafka rtv RTV2S/3/15 wym. 55,5/152/29 cm; 
witryna REG1W/19/6I wym. 35,5/59/192,5 cm; stół RAFLO wym. 140-180/80/76 cm; krzesło RAFLO wym. 49/44/93 cm; ława RAFLO 6/11 wym. 110/65/55 cm    2. poduszka dekoracyjna Magnolia, 
100% poliester, wym. 43x43 cm, 44,99    3. ramka na zdjęcie, MDF, wym. 10x15 cm, 12,99; wym. 13x18 cm, 14,99; wym. 15x20 cm, 17,99    4. kubek Leaf, 370 ml, porcelana 10,99    5. ława TXL024 
wym. 45/47 cm    6. lampa wisząca Eye Super White, wym. 77x5,5 cm, 1xGU10 35W *, 109,-    7. 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

2

6

7

3

5

4

Jeszcze więcej drewna? Czemu nie!

Podkreśl 
charakter 
wnętrza 
w stylu eko
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Senegal
Cenisz sobie naturalny, nieco suro-
wy design? Kolekcja Senegal może 
celnie trafi ć w Twój gust. Ryfl owania 
i łuki bocznych profi li 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 II LUX 
3DL wym. 207/92/102 cm



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Senegal STR. 379
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1



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) *, 749,-    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 
ryfl owanym, czarnym listwom z litego 
drewna, przecinającym linię frontów. 
Praktyczne dzięki systemowi płynne-
go, cichego zamykania szufl ad i szafek. 



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 LUX 3DL wym. 192/96/90 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

Alhambra STR. 385

99 98     pokój dzienny i jadalnia



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. świecznik szklany, Lister, kolor: brąz / miedź, wym. 17x16 cm, 
34,99    3. fi gurka ceramiczna, kolor: srebrny, wym. 20x8x39 cm, 59,99    4. ramka na zdjęcie, drewniana, kolor: grafi t, wym. 10x15 cm, 16,99; wym. 13x18 cm, 19,99; wym. 18x24 cm, 25,99    5. witryna 
REG1D1W wym. 40/97/159,5 cm; komoda KOM3D wym. 40/162,5/91,5 cm

1



Inspirację kolorystyczną dla wnętrz

możesz 
zaczerpnąć 
z natury

Szczególnie bliska sercu fotografi a 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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Koen
Czas na kawę. Na chwilę wytchnienia 
w salonie. Albo przy stole w jadalni, 
gdzie na wygodnym krześle możesz 
wreszcie poczytać gazetę. Czy to głę-
boki, szlachetny odcień brązu działa 
na Ciebie tak kojąco? A może porządek 
w pokoju, który gwarantują pakowne 
meble? Mniejsza o szczegóły. Najważ-
niejsze, że czujesz się tu u siebie.

kolekcja Koen 

1. regał REG2S wym. 40/94/200,5 cm; szafka rtv RTV1S wym. 56,5/103,5/44,5 cm; komoda KOM2D4S 40/150/93,5 cm; szafa SZF2D2S wym. 56,5/103,5/200,5 cm    2. podkładka z wytłoczeniem, 
winyl, wym. 30x45 cm, 7,99    3. podkładka ze złotym haftem, winyl, wym. 35x40 cm, 11,99    4. zestaw 3-elementowy Tea for One Brunch, porcelana, 49,99    5. szafka rtv RTV1S wym. 56,5/103,5/44,5 cm; 
szafka wisząca SFW/103 wym. 26,5/103,5/42 cm; regał REG2S wym. 40/94/200,5 cm; komoda KOM5S wym. 40/58,5/114 cm    6. komoda KOM2D4S wym. 40/150/93,5 cm; lustro LUS/103 
wym. 2,5/103,5/78,5 cm; witryna REG1W2S wym. 40/58,5/200,5 cm; stół KOEN wym. 130-180/85,5/75 cm; krzesło KOEN wym. 49/44/93 cm

2

1

5

3
4
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Koen STR. 382
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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



WERSJE
KOLORYSTYCZNE

4

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Koen II STR. 383
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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; sofa LARA II LUX 3DL wym. 227/91/107 cm



ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Azteca STR. 372

4
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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Danton
Solidna jak dąb. I jak naturalne drzewo 
– piękna. Taka jest kolekcja Danton. 
Urody oraz majestatu dodają jej pogru-
bione boki. Dzięki nim nawet wisząca 
półka wygląda jak obraz w ramie. Suro-
wość dębu sonoma możesz złagodzić, 
dając szafkom i szufl adom białe fronty. 
Albo przeciwnie – podkreślić ją fronta-
mi w tym samym dębowym kolorze.

kolekcja Danton 

regał REG/70 wym. 42,5/69,5/198,5 cm; regał zamknięty REG2D wym. 42,5/69,5/198,5 cm; szafka wisząca SFW/150 wym. 29,5/149/45 cm; szafka rtv RTV2S wym. 47,5/149/47,5 cm; komoda 
KOM4S wym. 42,5/113,5/94,5 cm



2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Danton STR. 389
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kolekcja Danton 

1. regał zamknięty REG2D wym. 42,5/69,5/198,5 cm; szafka rtv RTV2S wym. 47,5/149/47,5 cm    2. komoda KOM4S wym. 42,5/113,5/94,5 cm    3. komoda KOM5S wym. 42,5/69,5/117 cm; szafka rtv 
RTV2S wym. 47,5/149/47,5 cm; szafka wisząca SFW/150 wym. 29,5/149/45 cm; witryna REG1D1W wym. 42,5/69,5/198,5 cm; komoda KOM2D4S wym. 42,5/149/94,5 cm    4. lampa wisząca Newa, 
wym. 90x18 cm, 1xE27 60W *, 65,99    5. Ramka na zdjęcia, kolor: szary, wym. 10x15 cm, 8,99; wym. 13x18 cm, 9,99; wym. 21x29,7 cm, 15,99    6. ramka na zdjęcie, kolor: biały, wym. 10x15 cm, 18,99; 
wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    7. pojemnik Infi nity z przykrywką, kolor: turkusowy, 4,5 l, 12,99; 11 l, 19,99; 17 l, 21,99

Do jasnego drewna i bieli 
wspaniale pasują 

pastelowe 
dodatki
Dodają wnętrzu lekkości 
i świeżości, odmładzają je

Poza tym pastele mają to do siebie, że świet-
nie wyglądają razem. Nie musisz więc podej-
mować trudnych wyborów i decydować się 
na jeden kolor – możesz bez obaw postawić 
obok siebie elementy niebieskie, żółte, ró-
żowe, zielone. Zobaczysz, że efekt będzie 
nawet ciekawszy.

2

3
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Bawaria
Miłośnik klasyki nie będzie w sta-
nie oprzeć się tym wyrafi nowanym 
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.



kolekcja Bawaria 
regał DREG 100 O wym. 40/101,5/200 cm; szafka DKOM4D wym. 46/180/87 cm; witryna DWIT2D1S wym. 40/101,5/200 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

Bawaria STR. 397
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kolekcja Bawaria 
1. patera ozdobna, kolor: złoto, granat, szkło, śr. 35 cm, 62,99    2. kieliszek Gold, 250 ml, kolor: transparent bursztynowy, szkło, 9,99    3. krzesło BAWARIA DKRSII wym. 55/46/94 cm; stół BAWARIA 
DSTO wym. 160-360/100/78 cm    4. regał DREG 100 O wym. 40/101,5/200 cm; komoda DKOM2D3S/185 wym. 49,5/184,5/87 cm

1

Styl retro 
odmłodzony!

Klasyczne meble prezentują się pięknie nie 
tylko z dodatkami w tradycyjnym zdobnic-
twie. Zestawione ze współczesną grafiką, 
prostym szkłem czy drucianym żyrandolem 
osiągną zupełnie nowy wymiar. To propozy-
cja zarówno dla młodych, jak i doświadczo-
nych amatorów klasyki.



4
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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, 1319,-    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



ELEMENTY KOLEKCJI 

Kent STR. 3964
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Agustyn
Piękno w czystej postaci. Idealnie od-
dany kolor i usłojenie drewna sprawia-
ją, że ozdobniki nie są potrzebne. W po-
łączeniu z geometrycznymi kształtami 
wprowadzają one do wnętrza uczucie 
harmonii i spokoju. Usiądź wygodnie, 
powiedź dłonią po gładkiej powierzch-
ni i poczuj się bliżej natury. Trudno 
o lepszą atmosferę do relaksu.



ELEMENTY KOLEKCJI 

Agustyn STR. 388
kolekcja Agustyn 
szafka KOM4D wym. 45,5/112,5/119,5 cm; witryna wisząca SFW1WM wym. 30,5/148,5/48 cm; szafka rtv RTV2S wym. 54,5/148,5/37,5 cm; witryna REG1WM2SL wym. 45,5/64/199,5 cm; komoda 
KOM2D4S wym. 45,5/148,5/99 cm; krzesło JULIA wym. 51/45/95 cm; stół AJPI wym. 160-210/90/78 cm; pufa MATEUS H 60X90 wym. 90/45/60 cm; moduły LINEA 2S/REC wym. 214/88/181 cm
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kolekcja Agustyn 
1. zwis Qualle, wym. 170x10 cm, 1xE27 60W *, 47,99    2. zestaw obiadowy White Flower, 
30-elementowy, kolor: dekoracja biała, porcelana, 269,-    3. zegar Plastik, kolor: czarny, śr. 30 cm, 
19,99    4. pufa EMILLY H wym. 71/43/56 cm    5. komoda KOM5S wym. 45,5/64/119 cm; komoda 
KOM2D4S wym. 45,5/148,5/99 cm; witryna SFW1WM wym. 30,5/148,5/48 cm; szafka rtv RTV2S 
wym. 54,5/148,5/37,5 cm; witryna REG1WM2S wym. 45,5/64/199,5 cm; narożnik MARGARET II 
LUX 3DL.URCBK wym. 263/90/167 cm

4

5

Troszeczkę 
ziemi, 
troszeczkę nieba

„Bo chmur i cieni nam już nie trzeba”. Dla mi-
łośników jasnych, naturalnych wnętrz połą-
czenie łagodnych kolorów ziemi, czyli wszel-
kich odcieni beżu i brązu, ze stonowanym 
błękitem to idealne rozwiązanie. Żeby jednak 
nie było nudno, przyda się tu i tam jakiś wy-
razistszy akcent kolorystyczny. W końcu ziemia 
to też czarna skała wulkaniczna i spalone 
słońcem, wręcz pomarańczowe góry pustyni...



123 122     pokój dzienny i jadalnia



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 REG1W/A 
wym. 38,5/57/191,5 cm; ława TXL 024 wym. 45/47 cm; ława GRAPHIC wym. 90,5/90/42 cm



WERSJI
KOLORYSTYCZNYCH

11

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Graphic STR. 370
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Odmienne 
faktury się 
nie gryzą
Ich łączenie to bardzo dobry 
pomysł, szczególnie, jeśli 
wnętrze jest w miarę 
jednorodne kolorystycznie

Meble o idealnie gładkiej powierzchni będą do-
skonale się prezentowały na tle porowatej ścia-
ny z cegły (albo pokrytej tynkiem struktural-
nym). Wnętrze ociepli dywan z długim włosiem 
lub dodatek z elementami surowego drewna. 
Poduszki z różnych tkanin – gładkie bawełnia-
ne, pluszowe, kosmate – zwieńczą dzieło.

kolekcja Graphic 
1. 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    2. witryna REG1W1D/A wym. 38,5/95/145 cm    3. witryna REG1W/A 
wym. 38,5/57/191,5 cm; szafka rtv RTV2S/142 A/B/C wym. 48,5/143/38,5 cm; półka POL/86 wym. 20/85,5/16 cm; witryna REG1W1D/A wym. 38,5/95/145 cm    4. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: 
zielony, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    5. poduszka dekoracyjna Minnesota, kolor: różowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    6. ława TXL 024 wym. 45/47 cm    7. koc z mikrofi bry, kolor: 
kremowy, 100% poliester, wym. 130x160 cm, 35,99    8. lampa wisząca Zelda, wym. 21x100 cm, 1xE27 60W *, 90,99

5

7

8

4

6

2

3
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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 
fi lmowy? Zauważ, jak dobrze kolekcja 
Fever komponuje się ze sprzętem rtv.

Fever

kolekcja Fever 
1. lampa wisząca Hawk Gray, wym. 60x110x41,5 cm, 3xE27 60W *, 219,-    2. dywan Elit Modern, kolor: czarno-biały, wym. 160x220  cm, 499,-    3. wazon szklany, kula, wys. 17 cm, 14,99    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

3
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Fever STR. 376

WERSJE
KOLORYSTYCZNE

2
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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, nawet tę na ścianach. Spójrz, 
jak wiele może pomieścić prosta, lecz 
pomysłowa szafka wisząca!

2

6

3
4

5

1

kolekcja Nepo 
1. szafa SZF2D wym. 54,5/80/197 cm    2. ława LAW/115 wym. 115/56/45,5 cm    3. lampa stołowa Rossi, wym. 44x30 cm, 1xE27 40W *, 319,-    4. fi liżanka ze spodkiem Brunch, 280 ml, porcelana,  12,99    
5. poduszka dekoracyjna Vintage Carpet, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 39,99    6. szafka wisząca SFW/8/8 wym. 32/80/77,5 cm; szafka rtv RTV2S wym. 46,5/118,5/28,5 cm    7. komoda KOM4S 
wym. 34/80/84 cm



7

WERSJI
KOLORYSTYCZNYCH
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Nepo STR. 368
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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



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. 360
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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. fi liżanka ze spodkiem Brunch, 400 ml, porcelana, 19,99    3. narzuta dekoracyjna Roses, kolor: miętowy, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    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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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 
1. zestaw Opty 3-elementowy: fi liżanka 400 ml, spodek śr. 16 cm, talerzyk płytki śr. 20 cm, relief, porcelana, 49,99    2. serwetki Filix, 20 szt., kolor: biało-beżowy, dekoracja, wym. 33x33 cm, 5,99    
3. świecznik szklany, kolor: bursztynowozłoty, wym. 11,5x30 cm, 31,99; wym. 11,5x35 cm, 36,99    4. witryna REG1W1S wym. 40/55/195 cm; szafka wisząca SFW/130 wym. 30,5/136,5/42,5 cm; 
szafka rtv RTV1S wym. 43,5/136,5/39,5 cm; szafka KOM4D wym. 40/90/105,5 cm; regał REG/90 wym. 40/90/195 cm    5. stół OREGON wym. 140-180/90/77 cm; krzesło OREGON wym. 52/44/93 cm    
6. szafka rtv RTV1S wym. 43,5/136,5/39,5 cm; biurko BIU2D2S wym. 150/64,5/78 cm; szafka wisząca SFW/130 wym. 30,5/136,5/42,5 cm; komoda KOM2D3S wym. 43,5/136,5/87,5 cm

1 3

4 5

2
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WERSJE 
KOLORYSTYCZNE
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Oregon STR. 381
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Mezo
Jak sama nazwa wskazuje, Mezo to ko-
lekcja środka (wł. mezzomezzo - środek). Dozu-
je nowoczesność i tradycję w idealnych 
wręcz proporcjach. Geometryczna bryła 
w białym kolorze otrzymała kunsztow-
nie pogrubione boki i elegancki uchwyt. 
Meble Mezo rozjaśnią i optycznie po-
większą wnętrze. Dobrze zaprezentują 
się na tle ściany w wyrazistym kolorze. 

kolekcja Mezo 
1. kinkiet Eufrat, wym. 15x15 cm, 1xE27 60W *, 109,-    2. obraz Modernpik I'm Not wym. 30x40 cm, 35,99    3. komoda KOM5S/11/6 wym. 39/59,5/108,5 cm; szafka rtv RTV2S/5/14 wym. 56/144/48 cm; 
witryna wisząca SFW1W/4/14 wym. 29,5/144/45 cm; komoda KOM2D4S/9/14 wym. 39/144/88 cm; ława MEZO wym. 110/65/55 cm    4. poduszka dekoracyjna, kolor: kremowy, 100% poliester, 
wym. 43x43 cm, 34,99    5. poduszka dekoracyjna Love, 100% poliester, wym. 50x50 cm, 49,99    6. okrągła taca do serwowania, stal nierdzewna, sznurek, śr. 49 cm, 129,-    7. witryna wisząca 
SFW1W/4/14 wym. 29,5/144/45 cm; komoda KOM2D4S/9/14 wym. 39/144/88 cm

1

2

3

4
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Mezo STR. 391
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kolekcja August 
1. poduszka dekoracyjna  Novara, kolor: niebieski, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 44,99    2. talerz płytki śniadaniowy Gold, kolor: dekoracja złoto, śr. 20 cm, 14,99    3. fi liżanka Gold 300 ml, spodek Gold 
śr. 16 cm, kolor: złoto, 21,99    4. lampa wisząca Tamiza, wym. 90x15,2 cm, 1xE27 60W *, 109,-    5. regał REG/100 wym. 45,5/100/199,5 cm; szafa SZF2D2S wym. 58,5/100/199,5 cm; szafka rtv RTV2S 
wym. 54,5/148,5/37,5 cm    6. witryna REG2W2D wym. 45,5/100/199,5 cm; komoda KOM2D4S wym. 45,5/148,5/99 cm; półka POL/148 wym. 25/148,5/4 cm; witryna REG1W2S wym. 45,5/64/199,5 cm, 
ława PROSTOKĄT wym. 110/68/48,5 cm    7. półka POL/100 wym. 25/100/4 cm; szafka KOM4D wym. 45,5/112,5/119,5 cm
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August
Piękne w swej prostocie. Meble z ko-
lekcji August urzekają czystą linią, geo-
metrycznym kształtem oraz głębokim 
kolorem. Są „mocnej budowy”, prezen-
tują się zacnie i majestatycznie. Jednak 
nie tylko o prezencję tu chodzi. W szaf-
kach i komodach z tej kolekcji scho-
wasz mnóstwo drobiazgów, tworząc 
wnętrze schludne i uporządkowane.
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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 You, 100% poliester,  wym. 50x50 cm, 49,99    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
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Moden
Kolory ziemi mają niesamowitą 
moc kojenia zmysłów i przywraca-
nia nam wewnętrznej równowa-
gi. Wnętrze w nich urządzone to 
Twój prywatny azyl, gdzie możesz 
codziennie ładować akumulatory. 
Pozwolą Ci go stworzyć obie wer-
sje kolorystyczne kolekcji Moden. 
Mieszkaj tak, jak lubisz! kolekcja Moden 

1. lampa wisząca Loft Chocolate, wym. 140x34 cm, 1xE27 60W *, 169,-    2. poduszka dekoracyjna Vel-
vet, kolor: pomarańczowy, 100% bawełna,  wym. 45x45 cm, 54,99    3. narzuta Ocean, kolor: srebrno-
-kremowy, 40% polipropylen, 30% poliester, 30% bawełna, wym. 220x260 cm, 169,-    4. świeca pieńko-
wa Rustic, kolor: metallic złoty, wym. 6,8x8 cm, 10,99; wym. 6,8x13 cm, 13,99    5. komoda KOM2S/90 
wym. 52,5/90/59 cm    6. witryna REG1W2S/60 wym. 37,5/60/230,5 cm; szafka wisząca SFW1K/120 
wym. 37,5/120/40 cm; komoda KOM2S/120 wym. 52,5/120/59 cm; regał REG1D3S/60 wym. 
37,5/60/230,5 cm; regał REG2D2S/90 wym. 37,5/90/230,5 cm; szafa SZF2D wym. 58/90/230,5 cm; 
ława POSSI 120 wym. 135/73/50 cm    7. regał REG1D3S/60 wym. 37,5/60/230,5 cm; nadstaw-
ka NAD2D/120 wym. 37,5/120/172 cm; komoda  KOM2S/120 wym. 52,5/120/59 cm; regał 
REG2D2S/90 wym. 37,5/90/230,5 cm; ława POSSI LAW/80 wym. 90,5/90,5/42 cm

1

2

3

5

6

4



WERSJE
KOLORYSTYCZNE

2

7

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Moden STR. 377

 144     145 144     pokój dzienny i jadalnia



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.



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
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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. narzuta Montana, kolor: fioletowy, 100% poliester, wym. 220x200 cm, 119,-    5. lampion szklany, kolor: miedź, wym. 21x18x33 cm, 89,99; wym. 21x18x44 cm, 99,99    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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Leda
Ta kolekcja, choć nowoczesna, gra na 
sentymentalnej nucie. Zaokrąglone 
krawędzie i oryginalne wybarwienie 
o wyrazistym usłojeniu odpowiadają 
najnowszym trendom designu. A jed-
nocześnie budzą wspomnienie z prze-
szłości, np. dawnego radioodbiornika 
w pięknej, drewnianej obudowie. Jeśli 
szukasz mebli z duszą, oto one!

kolekcja Leda

witryna REG1W2S wym. 42/60/195,5 cm; szafka rtv RTV2S wym. 42/150/49,5 cm; witryna REG2W2S wym. 42/90/140,5 cm; komoda KOM6S wys. 42/160/91,5 cm; półka POL/150 
wym. 25/150/24,5 cm; ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm

nowość
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Jeżeli decydujesz się na meble 
o wyrazistym kolorze,

nie wprowadzaj 
zbyt wielu 
innych barw

Lepiej zastosować subtelniejszą, ale równie 
efektowną grę odcieni. Wybierasz określony 
kolor dodatków, np. turkus, i poruszasz się 
na skali od bardzo jasnych, bladych, do ciem-
nych, intensywnych jego wersji. Osiągniesz 
efekt elegancji, dalekiej od nudy.

kolekcja Leda

1. witryna REG1W2S wym. 42/60/195,5 cm; komoda KOM6S wys. 42/160/91,5 cm; szafka rtv RTV2S wym. 42/150/49,5 cm; ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm; sofa ALVES 2S wym. 158/78/87 cm    
2. lampa stołowa Bianka, wym. 48x25 cm, 1xE14 40W *, 94,99    3. dywan Canvas, kolor: ivory szary, 100% polipropylen, wym. 160x230 cm, 349,-    4. ława TRIANGO S wym. 80/65/42 cm    5. fi gurka 
ceramiczna, kolor: srebrny, wym. 19x5x10,5 cm, 32,99    6. witryna REG2W2S wym. 42/90/140,5 cm
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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 Oklahoma, kolor: brązowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    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 *, 65,99    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
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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. stół 
ORLAND 2W wym. 140-230/100/76 cm; krzesło ORLAND wym. 53/44/94 cm, witryna 
REG2W2S/90 wym. 42,5/96/188,5 cm    3. kinkiet Velio, wym. 31x20x42 cm, 1xE27 60W *, 129,-    
4. patera ozdobna, kolor: złoto, szkło, śr. 35 cm, 62,99    5. zestaw kawowy Azure, 12-elementowy, 
220 ml, porcelana, 79,99    6. witryna REG1W1S/60 wym. 42,5/66/188,5 cm; szafka rtv RTV2S/90 
wym. 57/95,5/70 cm    7. witryna REG2W2S/90 wym. 42,5/96/188,5 cm; komoda KOM2D4S/150 
wym. 51/155,5/90,5 cm; sofa CUPIDO 1,5 S wym. 180/94/103 cm
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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 82/82 wym. 82/44/82 cm    
3. witryna WIT 100/2S wym. 45/96/197 cm; komoda KOM150/3S wym. 44/148/85 cm    
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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
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kolekcja Byron 
1. kubek Gold XOXO, 345 ml, porcelana 10,99    2. lampa stołowa Metropolitan, wys. 35 cm, 1xE27 60W *, 129,-    3. narzuta Montana, kolor: zielony, 100% poliester, wym. 220x200 cm, 119,-    
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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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 stołowa Astoria, wym. 76x40 cm, 1xE27 60W *, 289,-    3. fi liżanka 220 ml, spodek 13,5 cm 
Square, porcelana, 24,99    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
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Bolden
Meble szlachetne i tajemnicze jak... 
skrzynie skarbów. Twoich skarbów. Bu-
dzą takie skojarzenie dzięki głębokie-
mu kolorowi („wiśnia primavera”), pro-
fi lowanym listwom oraz oryginalnym 
złoconym uchwytom. Ukryją wszystko, 
co chcesz ukryć. Będą też stanowiły 
piękne tło dla pamiątek z podróży oraz 
książek, nie tylko podróżniczych.

kolekcja Bolden 
1. regał zamknięty REG2D1S/90 41,5/90/198,5 cm; witryna wisząca SFW1W/147 30,5/147/39,5 cm; komoda KOM2W5S wym. 41,5/147/108 cm; witryna REG1W1S/60 wym. 41,5/60/198,5 cm; krzesło 
BOLDEN XKRS wym. 53/45/96 cm; stół BOLDEN STO/150 wym. 150-190/85/74,5 cm    2. szafka KOM4D wym. 41,5/104,5/108 cm; szafka wisząca SFW/105 wym. 30,5/104,5/39,5 cm; regał REG1S/90 
wym. 41,5/90/198,5 cm; biurko BIU2D2S wym. 160/67/77,5 cm; krzesło BOLDEN XKRS wym. 53/45/96 cm    3. zasłona dekoracyjna, zaciemniająca Pegaze, 100% poliester, wym. 140x240 cm, 
59,99    4. kinkiet Romeo, wym. 19x20x29 cm, 1xE27 60W *, 109,-    5. mata, kolor: złoty, wycinana, sztuczna skóra, śr. 38 cm, 19,99    6. wazon ceramiczny, kolor: srebrny mat, wym. 13x13x21 cm, 
44,99; wym. 17x17x26 cm, 79,99    7. witryna REG2W1S/90 wym. 41,5/90/198,5 cm; witryna REG1W1S/60 wym. 41,5/60/198,5 cm; szafka rtv RTV1S/105 wym. 55,5/104,5/45,5 cm; regał REG1S/90 
wym. 41,5/90/198,5 cm
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Alevil
Klasyka w najlepszym wydaniu. Wy-
starczy spojrzeć na modelowane 
powierzchnie szufl ad, 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. komoda KOM6S wym. 42,5/73/118,5 cm; witryna REG1W2D2S wym. 42,5/132,5/201,5 cm    2. komoda KOM4S/100 wym. 42,5/103/89 cm; komoda KOM2D4S wym. 42,5/142,5/89 cm; lustro 
LUS/100 wym. 5,5/101,5/70 cm; stół ALEVIL wym. 140-180/90/76,5 cm; krzesło ALEVIL wym. 51/45/95 cm    3. zasłona dekoracyjna, zaciemniająca Stop Light, 100% poliester, wym. 140x240 cm, 
99,99    4. ramka na zdjęcie Antiq, drewniana, kolor: złoty, wym. 10x15 cm, 19,99; wym. 13x18 cm, 23,99; wym. 18x24 cm, 26,99    5. lampa wisząca Maserlo, wym. 53x110 cm, 3xE27 60W *, 329,-    
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
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Venom
Ciepły orzech merano zyskał „pazur”, 
zadając się z mrocznymi tafl ami błysz-
czącej czerni. I posłużyło to jego uro-
dzie. Od dawna przecież wiadomo, 
że przeciwieństwa się uzupełniają. 
Ta niekonwencjonalna para wspania-
le prezentuje się na przykład na sto-
le, który po rozłożeniu ma oryginalny 
dwukolorowy blat.

kolekcja Venom 
1. lampa wisząca Tasos, wym. 45x90 cm, 3xE27 40W *, 389,-    2. kosz pleciony z pokrywką Light Cream, wym. 27x18x14 cm, 29,99; wym. 31x21x17 cm, 34,99; wym. 36x26x20 cm, 39,99    3. ramka na 
zdjęcie drewniana, kolor: czarny + srebro, wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    4. fi gurka ceramiczna, kolor: złoty, wym. 22,5x5x21 cm, 32,99    5. witryna REG1W2S 
wym. 40,5/64/202,5 cm; szafka rtv RTV1S wym. 48,5/155/46,5 cm; komoda KOM2D4S wym. 40,5/155/92,5 cm; ława VENOM wym. 70/70/54 cm    6. komoda KOM2D4S wym. 40,5/155/92,5 cm; 
witryna REG1W2S wym. 40,5/64/202,5 cm; stół VENOM STO/140/A wym. 140-180/90/76 cm; krzesło VENOM HKRS wym. 50/45/91 cm

3

2

4

1
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Venom STR. 386
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Venom Mix
Przejdźmy na jasną stronę mocy. 
Łagodniejszy charakter drugiego 
z braci Venom docenią osoby poszu-
kujące spokoju i harmonii. Meble 
z tej kolekcji, dzięki połączeniu dębu 
sonoma i błyszczącej bieli, tworzą 
wnętrze jasne, czyste, odświeżają-
ce umysł. 

kolekcja Venom Mix

1. witryna REG1W2S wym. 40,5/64/202,5 cm; witryna wisząca SFW1K wym. 29/155/42 cm; szafka rtv RTV1S wym. 48,5/155/46,5 cm; komoda KOM2D4S wym. 40,5/155/92,5 cm, ława RUMBI 64/64 
wym. 64/64/46 cm    2. talerz deserowy Spring, kolor: błękit, porcelit, śr. 20 cm, 6,99    3. podkładka, kolor: pudrowy róż, tworzywo sztuczne, śr. 38 cm, 7,99    4. galeria Narvik, kolor: jasny dąb bielony, 
wym. 41x51 cm, 56,99    5. lampa wisząca Carlton, wym. 31x38x110 cm, 1xE27 60W *, 189,-    6. fi liżanka 200 ml, spodek 15,5 cm Grey, kolor: szary, porcelit, 12,99    7. witryna REG1W2S wym. 40,5/64/202,5 cm; 
witryna wisząca SFW1K wym. 29/155/42 cm; komoda KOM2D4S wym. 40,5/155/92,5 cm; stół STO/180/95 wym. 180-240/95/77 cm; krzesło VKRM wym. 57/46/96 cm

21

3

4

5

6



7

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Venom Mix STR. 387
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Loren
Loren nie daje się zaszufladkować. 
Co chwila czymś zaskakuje, odkrywa-
jąc swoją złożoną osobowość. Szafki 
i komody – na pierwszy rzut oka – su-
gerują umiłowanie geometrii i prosto-
linijność. Jednak stół z krzesłami zdra-
dza ciągoty do krzywizn i klasycyzmu. 
To meble dla osób, którym nieobce są 
sprzeczne pragnienia.

kolekcja Loren

1. poduszka dekoracyjna Botanic, 100% poliester, wym. 60x60 cm, 45,99    2. galeria Narvik, kolor: 
shabby, wym. 41x51 cm, 56,99    3. witryna REG1W2S L/P wym. 40,5/57/198,5 cm; szafka wiszą-
ca SFW/140 wym. 28/142,5/40 cm; szafka rtv RTV2S wym. 46,5/142,5/43,5 cm; szafka KOM4D 
wym. 40,5/97,5/108,5 cm; regał REG/87 wym. 40,5/87/198,5 cm; półka POL/140 
wym. 25/142,5/3,5 cm; komoda KOM2D3S wym. 40,5/142,5/86,5 cm; ława LOREN 
wym. 74,5/74,5/52,5 cm    4. stół LOREN wym. 140-180/90/77 cm; krzesło LOREN wym. 54/45/95 cm

1

3

2
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Loren STR. 380
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sofa MAXIME 1,5 S wym. 132/85/88 cm, pufa EMILLY H wym. 71/43/56 cm



N
ajprzyjemniejsze chwile ży-
cia spędzamy w gronie bli-

skich nam osób na kanapie. Odpo-
czywamy, rozmawiamy, czytamy, 
oglądamy telewizję, bawimy się. 
Naszym zajęciom sprzyja miękkość 
tapicerki, przyjemny dotyk specjal-

nie dobranych tkanin. Miło jest 
oprzeć nogi na podnóżku albo za-
paść się w wygodnym fotelu. Oto 
meble tapicerowane, z których 
stworzysz kącik wypoczynkowy 
dla całej, nawet sporej, rodziny.

narożnik ELENA 2F.URCBK, wym. 257/92-103/180 cm

Więcej w nowym katalogu 
mebli tapicerowanych

Rodzinny 
wypoczynek
Sprawdź naszą kolekcję mebli tapicerowanych 
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sofa CORNET II LUX 3DL wym. 226/91/102 cm

wersalka VIOLA 3K wym. 192/89/89 cm

sofa ROYAL III MEGA LUX 3DL wym. 251/95/122 cm

wersalka JEFF 3K wym. 201/87/90 cm + 2x fotel JEFF ES wym. 66/105/79 cm

narożnik PRZEMEK III LUX 3DL.RECBKMU wym. 240/89/138 cm



sofa TORRES II LUX 3DL wym. 231/97/110 cm

narożnik REBECA RECBK.2F wym. 272/95/204 cm narożnik JETTE LUX 3DL.URCBK wym. 236/89/147 cm

narożnik CORNET II LUX REC.3DL wym. 223/90/170 cm narożnik PAOLA 2F.URCBK wym. 285/89-99/180 cm
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sofa JUNO II LUX 3DL wym. 208/89/106 cm

sofa ZAND 2F wym. 173/89/94 cm

fotel CASEY ES wym. 94/107/86 cm

fotel LUKE ES wym. 80/80/82 cm

fotel CORNET ES wym. 75/87/82 cm, pufa CORNET H wym. 54/47/54 cm

Pełna oferta
mebli tapicerowanych 
dostępna jest na stronie 

brw.com.pl



fotel STRAWINSKY II ES wym. 97/109/89 cm, moduły LINEA 1,5S/1,5S wym. 214/88/92 cm
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stół BRYK wym. 140-180/80/76 cm; 
krzesło ALLA 2 wym. 50/45/95 cm

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

stół LUTON wym. 140-195/85/78 cm; 
krzesło PORTO wym. 50/45/93 cm

stół ANTWERPEN wym. 160-200/90/76 cm; 
krzesło ANTWERPEN wym. 49/43/93 cm

stół GENT wym. 160-200-240/90/76 cm; 
krzesło GENT wym. 50/44/96 cm

stół AJPI wym. 160-210/90/78 cm



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 VENOM MIX wym. 140-180/90/76 cm stół AROSA wym. 140-180/90/76 cm

stół CANNET wym. 160-200/90/76,5 cm; 
krzesło PATYCZAK PROWANSALSKI wym. 49/42/85 cm

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

stół BRYK wym. 140-180/80/76 cm; 
krzesło ALLANIS wym. 51/46/96,5 cm

stół DINARO wym. 140-180/90/76 cm; 
krzesło DINARO wym. 58/46/90 cm
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stół PORTO wym. 160-200/90/76 cm; 
krzesło PORTO wym. 50/45/93 cm

stół POSSI LIGHT wym. 145-185/85/76,5 cm; 
krzesło POSSI LIGHT wym. 56/46/84 cm

stół RESTEN wym. 140-190/85/77 cm; 
fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm

stół RESTEN wym. 140-190/85/77 cm

stół TWIGGY wym. 140-180/80/76,5 cm; 
krzesło PATYCZAK MODERN wym. 47/44/82 cm



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

stół ROLESŁAW wym. 95-195/95/76 cm; 
krzesło PATYCZAK PROWANSALSKI wym. 49/42/85 cm

stół STO 110/75 wym. 110-150/75/77 cm; 
krzesło MARYNARZ wym. 53/46/95 cm

Pełna oferta stołów i krzeseł 
dostępna jest na stronie

brw.com.pl
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ława DINARO
wym. 110/59/50 cm

ława AZTECA
wym. 110/65/40 cm

ławy MODAI wym. 63/63/40 cm; wym. 83/83/40 cm

ława AROSA wym. 70/70/45 cm

ława KWADRAT 87
wym. 87/87/48,5 cm

ława TXL_024 wym. 45/47 cm

ława KOSTKA 
wym. 110/80/32 cm

ława TXL_014
wym. 45/45 cm

ława TXL_011 
wym. 45/45/45 cm



Pełna oferta ław 
dostępna jest na stronie

brw.com.pl

ława ANTWERPEN 
wym. 130/65/40 cm

ława GRAPHIC wym. 90,5/90/42 cm

ławy TRAINGO S wym. 80/65/42 cm

ława ALHAMBRA wym. 124/65/52,5 cm

ława GENT
wym. 130/65/40 cm

ława GLIMP
wym. 120/60/45 cm

ława RUMBI 106/64
wym. 106/64/46 cm

ława RUMBI 64/64
wym. 64/64/46 cm

ława BARI
wym. 113,5/60/43 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!

Już w naszych 
salonach!

Katalog dostępny 
od września 2017

kuchnia modułowa, FAMILY LINE, front: OLDER trufl a mat 



kuchnia Senso, 84TH BOARD STREET, dąb kamienny / 87TH SMOOTH STREET, biały połysk kuchnia Senso, 33RD SAPERAVI AVENUE, biały połysk 

kuchnia modułowa, JUNONA LINE, dąb sanremo jasny / biały połysk kuchnia modułowa, SEMI LINE KOMPLET 260, dąb reveal / congo   
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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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Bigi
Kombinacja drewna z bielą to wybór 
na lata. Będzie rosła z dzieckiem, bo jej 
neutralny styl nie determinuje wieku 
lokatora. Pakowne, otwarte szafki po-
mieszczą zarówno klocki czy pluszaki, 
jak i płyty lub sprzęt stereo. Neutral-
ność ma jeszcze jeden plus – meble Bigi 
łatwo łączyć z elementami innych ko-
lekcji, np. z podwieszanym biurkiem.



kolekcja Bigi

szafa SZF2D/68 wym. 36/68/198 cm; regał REG2S/124/98 wym. 35,5/124/98 cm; półka OREGON POL/130 wym. 30,5/136,5/5 cm; biurko B06 BIU2S/3/9 wym. 90/51/28 cm; łóżko SYNTIA 
FUTON 120x200 wym. 134/100/216 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

Bigi STR. 401
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kolekcja Bigi

1. szafa SZF2D/68 wym. 36/68/198 cm; regał REG2S/124/98 wym. 35,5/124/98 cm; półka OREGON POL/130 wym. 30,5/136,5/5 cm    2. regał zamknięty SZF2D1S/68/197 wym. 35,5/68/197,5 cm; 
biurko BIU1D4S wym. 162/70/76 cm; regał  REG1S/68/197 wym. 35,5/68/197,5 cm    3. komplet pościeli Savannah, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    4. zegar budzik, 
kolor biały, wym. 7,5x4,1x11,4 cm, 17,99    5. biurko B06 BIU2S/3/9 wym. 90/51/28 cm    6. biurko BIU1D4S wym. 162/70/76 cm; krzesło POSSI wym. 52/50/84 cm; półka VENOM MIX POL/155 
wym. 26/155/5 cm; półka VENOM MIX POL/107 wym. 26/107/5 cm; łóżko SYNTIA FUTON 120x200 wym. 134/100/216 cm

2

Jeśli odcień farby jest w miarę łagodny 
(np. spokojna zieleń), pomalujcie nią nawet 
wszystkie ściany. Jeżeli barwa jest moc-
na, żywa (np. intensywna czerwień) – jedna 
taka ściana wystarczy. Więcej mogłoby robić 
przytłaczające wrażenie. Możecie natomiast 
nawiązać do koloru ściany w niektórych do-
datkach – np. czerwone akcenty na pościeli, 
czerwony kosz na drobiazgi. Byle z umiarem.

Przy jasnych meblach 

możecie sobie 
pozwolić na ściany 
w wyrazistym 
kolorze

3

4

5

1



6

195 194     pokój młodzieżowy



Malcolm
Meble te wyglądają jak skrzynie, któ-
re morskim transportem przypłynęły 
z dalekich krajów. I tak samo dużo po-
trafi ą 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...



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. 398
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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 ze słomką 450 ml, kolor: błękit, szkło, 5,99    2. lampa stołowa Optica, wym. 28x17 cm, 2xE27 60W *, 199,-    3. ramka na zdjęcia, kolor: czarny, wym. 13x18 cm, 11,99; wym. 15x21 cm, 12,99, wym. 
18x24 cm, 13,99    4. meblościanka MALCOLM wym. 65/280/205,5 cm; krzesło ULTRA II wym. 48/42/85 cm    5. kosz pleciony z pokrywką Silver, wym. 27x18x14 cm, 29,99; wym. 31x21x17 cm, 34,99; 
wym. 36x26x20 cm, 39,99    6. poduszka dekoracyjna Minnesota, kolor: kremowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    7. koc Zygzak, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, kolor: beżowo-biały, 
wym. 150x200 cm, 119,-    8. zegar ścienny, metalowy, śr. 48 cm, 149,-     9. 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

3

1
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Drago
Meble w dżinsach? Dlaczego nie, sko-
ro to także ulubiony strój gospoda-
rza? Ten wyjątkowo młodzieżowy styl 
wnętrza nie pozostawia ani odrobiny 
miejsca na nudę – za to sporo na ory-
ginalność, własny styl, pasje oraz... 
szczyptę rockowego szaleństwa! 
Propozycja dla tych, którzy nie chcą 
do życia podchodzić zachowawczo.

kolekcja Drago

komoda KOM4S/90 wym. 40/90/82,5 cm; regał REG1D3S wym. 40/80/197,5 cm; szafka wisząca SFW/120 wym. 24,5/120/51,5 cm; skrzynka wysuwana 
SFW/120 OPCJA; biurko BIU1D1S wym. 120/60/74 cm; szafa SZF2D wym. 56/80/197,5 cm; fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm

nowość



ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Drago STR. 404

WERSJE
KOLORYSTYCZNE

2
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Zdecydowane 
w charakterze 
meble nie potrzebują wiele, 
jeśli chodzi o stylizację

Wystarczy im spokojne tło oraz kilka efek-
townych detali, które nadadzą całości jakiś 
motyw przewodni. Nocna lampka przypomi-
nająca stary refl ektor samochodowy w ze-
stawieniu z dżinsem przeniesie Was w czasy 
Jamesa Deana. Z kolei żółte akcenty i desko-
rolka podkreślą klimat młodzieżowego luzu 
i sportowego zacięcia.

kolekcja Drago

1. komoda KOM4S/90 wym. 40/90/82,5 cm; regał REG1D3S wym. 40/80/197,5 cm; szafka wisząca SFW/120 wym. 24,5/120/51,5 cm; skrzynka wysuwana SFW/120 OPCJA; biurko BIU1D1S 
wym. 120/60/74, cm; fotel PATYCZAK wym. 50/51/77 cm    2. poduszka dekoracyjna, kolor: błękitny, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99    3. kosz Bahama, kolor: grafi t, wym. 28x19x13 cm, 19,99; 
wym. 31x22x15 cm, 21,99; wym. 34x25x16 cm, 24,99    4. lampa stołowa Club, wys. 25 cm, 1xE14 18W *, 109,-    5. komoda KOM4S/90 wym. 40/90/82,5 cm; regał REG1D3S wym. 40/80/197,5 cm; 
szafka wisząca SFW/120 wym. 24,5/120/51,5 cm; skrzynka wysuwana SFW/120 OPCJA; biurko BIU1D1S wym. 120/60/74, cm; szafa SZF2D wym. 56/80/197,5 cm

2
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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



WERSJE
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Ringo STR. 400
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Trochę dziecko, 
trochę dorosły 
Nastolatek ma w sobie sprzeczne 
potrzeby i pragnienia

We wnętrzu można je wszystkie pogodzić. 
Srebro obok kolorowych naklejek, nowy lap-
top obok pluszowego misia? Czemu nie? Wła-
śnie w ten sposób, wśród mieszaniny stylów 
i różnych wpływów, kształtują się indywidual-
ne upodobania.

kolekcja Ringo

1. biurko BIU4S/120 wym. 120/70/75,5 cm; szafa SZF2D2S/8/19 wym. 58/80/190,5 cm; półka POL/10/2 wym. 24/100/20 cm; łóżko LOZ/90 wym. 204/95/35,5-66,5 cm; komoda KOM4S/7/8 
wym. 39/70/84 cm    2. pojemnik z przykrywką Infinity, róż, 4,5 l, 12,99; 11 l, 19,99; 17 l, 21,99    3. biurko BIU4S/120 wym. 120/70/75,5 cm; krzesło CANTONE GTS wym. 44/40/83,5-93 cm     
4. 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

naklejki 

Ringo  

2
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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 szufl adę 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. świecznik ceramiczny, czarny / 
srebrny, wym. 10x10x5 cm, 13,99; wym. 11x11x6 cm, 14,99    4. pojemnik ażurowy z przykrywką Infi nity, kolor: turkus, 4,5 l, 12,99; 11 l, 19,99; 17 l, 21,99    5. kubek żarówka, 395 ml, szkło, 6,99    6. regał 
REG/15/12 wym. 38,5/117/149,5 cm    7. komoda KOM4S wym. 34/80/84 cm

1
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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; szufl ada OPCJA-LOZ3S    2. pudło Jodełka, A4, 2 szt., wym. 33x25x18 cm, 12,99; wym. 42x32x32 cm, 18,99    
3. kosz na pranie, kolor: czerwony (dostępne różne kolory), tkanina, wym. 40x55 cm, 19,99    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
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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 
konfi gurator 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; sofa BUNIO 2FBK wym. 151/88/89 cm
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kolekcja Possi

1. lampa stołowa Rossi, wym. 30x44 cm, 1xE27 40W *, 319,-    2. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: bakłażanowy, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    3. poduszka dekoracyjna Botanic, 100% polie-
ster, wym. 60x60 cm, 45,99    4. narzuta dekoracyjna Safi ra, kolor: biały, 80% bawełna, 20% poliester, wym. 220x260 cm, 139,-    5. 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 LOZ/90 wym. 207/99/42,5-74,5 cm    
6. szafka wisząca SFW1D/7/5 wym. 34/55/72 cm; szafka wisząca SFW/4/5 wym. 32/55/36 cm; biurko BIU1D1S/8/12 L/P wym. 127/73/76 cm; komoda mobilna KON2S/5/4 wym. 42/44/51 cm; łóżko 
LOZ/90 wym. 207/99/42,5-74,5 cm;  szafka wisząca SFW/4/14 wym. 32/140/36 cm; szafka wisząca SFW/4/9 wym. 32/95/36 cm; szufl ada do łóżka SZUF/160 wym. 156/70/19 cm; regał zamknięty 
REG4D/20/5 wym. 42/49/196,5 cm; krzesło ULTRA II wym. 48/42/85 cm

Skoro pokój 
ma być azylem, 

niech przy planowaniu aranżacji 
inspiracją stanie się coś 
szczególnie bliskie sercu

A gdyby tak odwzorować we wnętrzu motyw 
kolorystyczny ulubionych instrumentów mu-
zycznych? Na przykład czerń i biel pianina po-
wtórzyć na frontach, lampach i dodatkach? 
Albo wyczarować atmosferę studia nagrań 
– wyciszonego puszystym dywanem i miękki-
mi poduchami? 

6
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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 fl ory. 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 szafi e, 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; sofa BUNIO 2FBK wym. 151/88/89 cm

2
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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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Meble oraz pozostałe elementy 
stylizacji można dobierać 

na zasadzie 
kontrastów 
lub, jak tutaj, 
podobieństw 

Łagodne, kremowe lub różowe dodatki pod-
kreślą romantyczno-pastelowy klimat jasnych 
mebli. Z kolei ciepłą barwę egzotycznego drew-
na można wzmocnić czerwienią lub granatem, 
by uzyskać jeszcze bardziej „imperialny” efekt.

kolekcja Indiana

1. szafka rtv JRTV1S wym. 52/80/47,5 cm; biurko JBIU2D2S wym. 140/65/78 cm; krzesło CANTONE GTS wym. 44/40/83,5-93 cm; szafka wisząca JPOL120 wym. 27/120/38,5 cm; regał JREG2DO 
wym. 40/80/195,5 cm; szafka nocna JKOM1S wym. 40/50/40,5 cm; łóżko JLOZ90 wym. 205,5/93/45-65 cm; komoda JKOM4S/50 wym. 40/50/87 cm    2. szafka nocna JKOM1S wym. 40/50/40,5 cm; szaf-
ka wisząca JPOL120 wym. 27/120/38,5 cm; łóżko JLOZ80/160 wym. 202,5/79-154/60,5 cm; regał JREG4SO/50 wym. 40/50/195,5 cm    3. szafa JSZF2D2S wym. 57/80/195,5 cm; szafka wisząca JPOL120 
wym. 27/120/38,5 cm; biurko JBIU2S wym. 120/65/78 cm; krzesło CANTONE CR wym. 40/44/83,5 cm; regał JREG4SO/50 wym. 40/50/195,5 cm; regał JREG2DO wym. 40/80/195,5 cm; łóżko JLOZ80/160 
wym. 202,5/79-154/60,5 cm    4. lampa stołowa Zelda, wym. 65x60x28 cm, 1xE27 60W *, 179,-    5. pudło Pióro, A4, 2 szt., wym. 33x25x18 cm, 12,99;  XL, 2 szt., wym. 42x32x32 cm, 18,99    6. dywan Elit, kolor: 
beżowy, wym. 60x100 cm, 89,99    7. poduszka dekoracyjna The Best, poszewka: 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 39,99    8. poduszka dekoracyjna Velvet, 100% bawełna, kolor: szary, wym. 45x45 cm, 54,99    
9. biurko JBIU2D2S wym. 140/65/78 cm; komoda JKOM4S/80 wym. 40/80/87 cm
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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. narzuta dekoracyjna Minnesota, kolor: kremowy,  100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    3.  koc Classic, kolor: szary, 60% bawełna, 
35% akryl, 5% poliester, wym. 150x200 cm, 119,-    4. zegar budzik mały, kolor: czarny, wym. 7,5x4,1x11,4 cm, 17,99    5. lampa stołowa Troll, wym. 30x30 cm, 1xE27 40W *, 139,-    6.  poduszka dekoracyjna 
Soft, pokrycie: akryl 76%, poliester 24%, kolor: różowy, wym. 45x45 cm, 35,99    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; szufl ada 
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
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Naklejki 

są szybkim, łatwym i odwracalnym 

sposobem 

na metamorfozę 
pokoju

Do tego grafi cznego wnętrza przypomina-
jącego abstrakcję geometryczną z obrazu 
Pieta Mondriana pasują proste komputero-
we motywy naklejek Strips i Hau, które bez 
obaw można przykleić na meble. A gdy się 
znudzą – zdjąć je i wrócić do czystej formy.

kolekcja Graphic

1. szafka wisząca SFW1D/A/B/C (L/P) wym. 28/57/38 cm; komoda KOM5S/A/B/C (L/P) wym. 38,5/57/91,5 cm; łóżko LOZ/90 wym. 211/95,5/40-75,5 cm; szufl ada SZU/C wym. 168,5/71/17 cm; półka 
POL/86 wym. 20/85,5/16 cm; biurko BIU2S/A/C wym. 90/59/76 cm    2. biurko BIU1D1S/A/B/C wym. 143/66,5/76 cm    3. szafka wisząca SFW2D/86/75/C wym. 28/85,5/74,5 cm; łóżko LOZ/90 
wym. 211/95,5/40-75,5 cm; szufl ada SZU/C wym. 168,5/71/17 cm; szafka nocna KOM2S/A/B/C (L/P) wym. 38,5/52/39,5 cm; regał zamknięty REG2D/C wym. 38,5/85,5/191,5 cm

naklejki  

Strips  

naklejki 

Hau  

2 3
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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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Brak Wam 
pomysłu 
na aranżację?
Zaczerpnijcie go z... mebli

Elementy dekoracyjne kolekcji mogą zasu-
gerować dalszą stylizację wnętrza. Pierwszą 
wskazówką jest oczywiście kolor – w tym 
przypadku połączenie spokojnej szarości z so-
czystą limonką. Można też zadbać o grafi czną 
spójność wystroju poprzez odwzorowanie na 
ścianie motywu strzałki. A nawet pokusić się 
o uszycie trójkątnych poduszek albo wycięcie 
wykładziny w kształt trójkąta.

kolekcja Strzałka

1. szafa SZF2D/20/10 wym. 52/95/198 cm; szafa SZF1D/20/6 wym. 52/60/198 cm; półka P/2/10 wym. 21/95/19 cm; biurko BIU1D1S/8/12 wym. 120/54/76,5 cm; łóżko LOZ1S/90 wym. 213/95/89 cm    
2. pudło Brzoza A4, wym. 34x25x26 cm, 3,99    3. lampa biurkowa Tim, wys. 53 cm, 1xE27 25W *, 74,99    4. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: fi oletowy, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    
5. ramka na zdjęcia, kolor: biały (dostępne różne kolory), wym. 60x29x2 cm, wym. zdjęcia 10x15 cm, 49,99    6. poduszka dekoracyjna Montana, kolor: zielony, 100% poliester, wym. 40x40 cm, 19,99    
7. ława TXL 011 wym. 45/45/45 cm    8. półka P/2/10 wym. 21/95/19 cm; regał REG2D/11/10 wym. 39/95/111 cm; regał REG3D/20/10 wym. 39/95/198 cm
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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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Executive
Nowoczesna kolekcja urzeka nie tyl-
ko estetyką, ale też pomysłowością. 
Spójrz, ta „gruba” półka w regale to 
sprytnie zakamufl owana szufl ada, 
która może pomieścić np. przybory 
biurowe. Z dwóch biurek możesz zro-
bić jedno narożne, dodając trójkątny 
łącznik, który dodatkowo zwiększy 
powierzchnię blatu.

kolekcja Executive

1. 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; sofa SAM LUX 3DL wym. 192/96/90 cm    2. biurko POSSI BIU1D1S/8/12 wym. 122/60/75 cm; szafka REG2D/11/8 wym. 37,5/80/113,5 cm; komoda mobilna KTN3S 
wym. 40/40,5/57,5 cm; krzesło BARI wym. 50/51/87 cm

1



ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Executive STR. 405

WERSJE
KOLORYSTYCZNE

4

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!



ELEMENTY KOLEKCJI 

BRW Office STR. 404
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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kolekcja Karet

szafka nocna KOM1S 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 wym. 40,5/143,5/92 cm; komoda KOM4S 
wym. 40,5/105/92 cm; szafa SZF5D2S 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.

nowość



WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

10

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Karet STR. 352
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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.

nowość



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. 406
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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 Love, 100% poliester, wym. 50x50 cm, 49,99    2. lampa wisząca Priddy, wym. 38,5x110 cm, 7xE27 60W *, 509,-    3. pudło dekoracyjne Silver Lizard, kolor: srebrny, ekoskóra, 
wym. 13x13x13 cm, 24,99; wym. 30x25x15 cm, 64,99; wym. 35x29x17 cm, 74,99    4. lustro w ramie dekoracyjnej Venice, wym. z ramą 54x144 cm, 289,-    5. pufa MAXIME H, wym. 130/46/61 cm    
6. 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    7. komoda KOM3S/9/12 wym. 45/115/85 cm

1

2

3

4

5

6



ELEMENTY KOLEKCJI 

Gent STR. 358

7
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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 *, 159,-    4. narzuta dekoracyjna Oklahoma, kolor: czarny, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    5. poduszka 
dekoracyjna Velvet, kolor: żółty, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    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

1

2

4

5

6



7

ELEMENTY KOLEKCJI 

Anticca STR. 356
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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 



WERSJI
KOLORYSTYCZNYCH

6

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Kaspian STR. 375
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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. taca do serwowania, drewno z drzewa mango, wym. 60x31x7,5 cm, 119,-    3. komplet czterech szklanek 
Karina, 350 ml, szkło borosilikatowe, 35,99    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

1



Delikatna caff è 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 fi li-
żance z kostką brązowego cukru?

2

3

4

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-
fi towymi 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 SANDRA FUTON 160x200 wym. 180/100/218 cm
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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 tafl e wprowa-
dzają atmosferę tej nieskazitelnej 
harmonii, której potrzebujesz. Są jak 
biała karta – zapowiedź nowego dnia 
pełnego nowych możliwości. 

kolekcja Azteca

1. komplet pościeli Hadley, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    2. szafka REG4D/8/11 wym. 41/105/84 cm    3. 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

3

2



ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Azteca STR. 372

4
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 
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Venom
Ciepły odcień drewna i czarne fron-
ty sprawiają, że kolekcja Venom jest 
wręcz idealna do stworzenia na-
strojowej sypialni. Już piękne łóżko 
z wezgłowiem tapicerowanym czarną 
ekoskórą samo w sobie robi wraże-
nie. Będzie się wspaniale prezento-
wało na tle ciemnej – a jakże – ściany. 
Jeśli odpoczywać, to z klasą!

1

2

4

5

6
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kolekcja Venom / Venom Mix

1. lustro dekoracyjne, kolor: beton (dostępne różne kolory), MDF, wym. 47x127 cm, 99,99    2. poduszka dekoracyjna Oklahoma, kolor: czarny, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    3. fotel 
CORNET ES, wym. 75/87/82 cm    4. lampa stołowa Maserlo, wym. 23x42 cm, 1xE27 60W *, 159,-    5. narzuta dekoracyjna Oklahoma, kolor: czarny, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    
6. szafka nocna KOM1S wym. 40,5/58/49 cm; łóżko LOZ/160 wym. 210/172,5/35,5-109 cm; szafa SZF5D2S wym. 58/158,5/212,5 cm; szafka wisząca SFW/155 wym. 29/155/42 cm; komoda KOM2D4S 
wym. 40,5/155/92,5 cm    7. komoda KOM4S wym. 40,5/107/92,5 cm; komoda KOM5S wym. 40,5/64/114 cm; szafka nocna KOM1S wym. 40,5/58/49 cm; łóżko LOZ/160 wym. 210/172,5/35,5-109 cm; szafa 
COLIN 153 wym. 64/153/218,5 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

Venom STR. 386



Venom Mix
Kolekcja Venom Mix szykownie „miksu-
je” wybarwienie dębowe z bielą. Efekt 
jest szczególnie ciekawy w przypadku 
komód z szufl adami, w których tylko 
jedna, najwyższa szufl ada ma kolor bia-
ły. Dzięki tak subtelnym kolorystycz-
nym akcentom meble zachowują neu-
tralny charakter i pozwalają na dużą 
dowolność w stylistyce dodatków.

7

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Venom Mix STR. 387
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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 Astoria, wym. 76x40 cm, 
1xE27 60W *, 289,-    4. ramka na zdjęcie, drewniana, kolor: biały, wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    5. narzuta Cuba, kolor: beżowy, 50% poliester, 50% polipropylen, 
wym. 220x260 cm, 129,-    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. 179/93/218 cm (panel średni, 2x panel mały)

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

bilion

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Possi STR. 366
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Colin / 
Roksana 
Maxi
Miękkie tapicerowane łoże Roksana 
Maxi to synonim wygody i luksusu. 
Co do niego? Oczywiście przestronna 
szafa garderobiana Colin w efektow-
nym kolorze. Jakim? Ty decydujesz!

kolekcja Colin / Roksana Maxi

szafa COLIN 183 wym. 64/183/218,5 cm; szafka nocna POSSI KOM2S/5/5 wym. 42/55/47,5 cm; komoda POSSI KOM4S/9/9 wym. 42/95/91 cm; krzesło POSSI wym. 52/50/84 cm; biurko POSSI 
BIU/120 wym. 133/73/76 cm; łóżko ROKSANA MAXI FUTON 160x200 wym. 188/100/242 cm
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Raflo
Orzechowo, naturalnie, pięknie. Ko-
lekcja Rafl o stwarza wnętrze, w któ-
rym czujesz się spokojnie i bezpiecz-
nie. I to niezależnie od tego, czy 
zdecydujesz się na stonowane, jasne 
ściany, czy też na mocniejszy akcent 
kolorystyczny. Bowiem Rafl o to har-
monia, która sprawia, że po ciężkim 
dniu śpisz spokojnie.

kolekcja Raflo

1.  poduszka dekoracyjna Soroh, kolor: szary, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99    2. poduszka dekoracyjna Soft, kolor: kremowy, 76% akryl, 24% poliester, wym. 45x45 cm, 35,99    3. komplet 
pościeli Autumn, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    4. szafka nocna KOM1S/3/6 wym. 35,5/59/28,5 cm; łóżko LOZ/160 wym. 207/180,5/37-82,5 cm; szafa SZF3D/21/17 
wym. 65,5/166/205 cm; komoda KOM2D3S/7/15 wym. 35,5/152/73,5 cm; lustro LUS/8/10 wym. 3,5/102/82,5 cm    5. łóżko LOZ/160 wym. 207/180,5/37-82,5 cm; szafka nocna KOM1S/3/6 
wym. 35,5/59/28,5 cm; komoda KOM2D3S/7/15 wym. 35,5/152/73,5 cm
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Raflo STR. 1355

ELEMENTY KOLEKCJI 

Raflo STR. 378
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August
Aby odpocząć, potrzebujesz wokół 
siebie uporządkowanej przestrzeni? 
August to rozumie. W swym pojem-
nych wnętrzach ukryje wszystkie dro-
biazgi, pozostawiając na widoku tylko 
prostą, geometryczną sylwetkę mebli. 
By podkreślić czystą formę tej kolekcji, 
możesz skontrastować kolor wenge 
z białą powierzchnią ścian.

ELEMENTY KOLEKCJI 

August STR. 384

kolekcja August / Agustyn

1. lustro stojące, kolor: czarny (dostępne różne kolory), MDF, wym. 36x156 cm 189,-    2. poduszka dekoracyjna Minnesota, kolor: szary, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 39,99    3. fotel PIRJO ES, 
wym. 100/109/97 cm    4. lampa stołowa Zoja Black, wys. 51 cm, 1xE27 40W *, 239,-    5. narzuta dekoracyjna Minnesota, kolor: szary, 100% poliester, wym. 160x200 cm, 109,-    6. szafa SZF5D2S 
wym. 58,5/161/207,5 cm; łóżko LOZ/160 wym. 213/175,5/37,5-78,5 cm; ława KWADRAT 68 wym. 68/68/48,5 cm; komoda KOM3S wym. 45,5/100/78,5 cm    7. komoda KOM2D4S wym. 45,5/148,5/99 cm; 
szafa SZF5D2S wym. 58,5/161/207,5 cm; łóżko LOZ/160 wym. 213/175,5/37,5-78,5 cm; szafka nocna KOM1S 35,5/58/37,5 cm    
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Agustyn
Zaśnij w objęciach natury. Wśród ko-
lorów ziemi, które przyniosą Ci ukoje-
nie. Dla miłośników stylu eko kolekcja 
Agustyn to idealne rozwiązanie, szcze-
gólnie, że jej estetyka idzie w parze 
z praktycznością. Pięciodrzwiowa sza-
fa z dwiema szufl adami czy przestron-
na trzyczęściowa komoda są w stanie 
pomieścić naprawdę wiele.

7

ELEMENTY KOLEKCJI 

Agustyn STR. 388
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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. zasłona dekoracyjna, zaciemniająca Stop Light, 100% poliester, wym. 140x240 cm, 99,99    3. lampa wisząca Coretto 2, 
wym. 40x110 cm, 1xE27 60W *, 419,-    4. wazon szklany, kolor: popielaty róż (dostępne różne kolory), wys. 25 cm, 39,99    5. 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
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Byron STR. 390
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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

szafa COLIN 183 wym. 64/183/218,5 cm; komoda AGUSTYN KOM2D4S wym. 45,5/148,5/99 cm; szafka nocna AGUSTYN KOM1S wym. 35,5/58/37,5 cm; łóżko ALICE FUTON 160x200 
wym. 181/101/226 cm
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Dobry sen to 
przepis na 
lepszy poranek

Dlatego szukając kompromisu przestrzen-
nego w małym wnętrzu, nie ograniczaj miej-
sca do spania. Niech ze stolikami czy szafka-
mi zawsze wygra szersze łóżko. A co zrobić 
z książkami, płytami i innymi drobiazgami? 
Gdzie je umieścić? Książki możesz ustawić 
po prostu w rzędzie na podłodze albo w stos 
przy wezgłowiu łóżka, by tworzyły orygi-
nalne stoliki nocne. Skoro brakuje podłogi, 
wykorzystaj do maksimum ściany, montując 
na nich oświetlenie, półki, dekoracje. I śpij 
wygodnie.

kolekcja Colin / Alice

1. komplet pościeli Lizbona, 100% satyna bawełniana, wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 119,-    2. lampa wisząca Charterhouse, wym. 110x20x73 cm, 3xE27 60W *, 479,-    3. pufa EMILLY H, wym. 71/43/56 cm    
4. szafa COLIN 183 wym. 64/183/218,5 cm; łóżko ALICE FUTON 160x200 wym. 181/101/226  cm

1
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Bari
Biel i naturalne drewno to duet ideal-
ny, który odnajdzie się niemal w każ-
dej stylizacji. Oto dowód. Subtelne 
meble z kolekcji Bari pięknie kontra-
stują z grafi tową ścianą i podłogą. 
Na uwagę zasługują efektowne półki 
nad łóżkiem – postawisz na nich pod-
ręczne drobiazgi, które nie mieszczą 
się na stolikach nocnych.

kolekcja Bari

szafa SZF3D wym. 56,5/153,5/205 cm; półka POL/153 wym. 23,5/153,5/24 cm; łóżko LOZ/160 wym. 210/168,5/43-83 cm; półka POL/103 wym. 23,5/103,5/24 cm; szafka nocna KOM1S 
wym. 40/53,5/40 cm; komoda KOM3D3S wym. 40/153,5/85,5 cm



ELEMENTY KOLEKCJI 

Bari STR. 374

 276     277 276     sypialnia i garderoba



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

3

4
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Roksana II STR. 406

kolekcja Roksana II

1. Poduszka dekoracyjna Nebraska, kolor: cappuccino, wym. 45x45 cm, 39,99    2. drewniany wieszak na spodnie, wym. 39x40 cm, 29,99    3. Pudło Stockholm A4, 2 szt., wym. 33x25x18 cm, 12,99; 
XL, 2 szt., wym. 42x32x32 cm, 18,99    4. wnętrze szafy ROKSANA II SZF3D/22/18 wym. 58,5/180/221 cm    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
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Kent
Możesz codziennie, wieczorem i rano, 
odbywać sentymentalną podróż 
w przeszłość. Klasyczne piękno mebli 
Kent podkreślą naturalne kolory, szla-
chetne tkaniny oraz porcelana. Cen-
tralnym punktem wnętrza stanie się za-
pewne łóżko, które dzięki rzeźbionym 
zwieńczeniom i wysokiemu zagłówko-
wi prezentuje się iście królewsko.

kolekcja Kent

1. fotel CUPIDO ES, wym. 96/112/86 cm    2. lustro w ramie dekoracyjnej Roma, kolor: złoty, wym. 62x112 cm, 279,-; wym. 52x142 cm, 289,-    3. narzuta dekoracyjna Indiana, kolor: beżowy, 50% poliester, 
50% polipropylen, wym. 220x260 cm, 139,-    4. poduszka dekoracyjna Olbio, kolor: różowy, 100% poliester, wym. 45x45 cm, 34,99    5. kinkiet Bergen Antic, wym. 14x16x40 cm, 1xE27 60W *, 98,99    6. biurko 
EBIU158K wym. 158/68/77 cm; witryna EWIT2D2S wym. 43/110/204,5 cm; krzesło EKRS_P wym. 55/59/98 cm    7. szafa ESZF4D2S wym. 53-65,5/227/225 cm; łóżko ELOZ160 wym. 210/175/60,5-81,5 cm; 
szafka nocna EKOM1S wym. 38,5/56,5/52,5 cm; lustro ELUS 155 wym. 11/154,5/88 cm; komoda KOM5S/10 wym. 45/101/90,5 cm; komoda EKOM2D2S wym. 45/101/90,5 cm    8. łóżko ELOZ160 
wym. 210/175/60,5-81,5 cm; szafka nocna EKOM1S wym. 38,5/56,5/52,5 cm; lustro ELUS 155 wym. 11/154,5/88 cm; komoda EKOM5S/10 wym. 45/101/90,5 cm; komoda EKOM2D2S wym. 45/101/90,5 cm

1
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8

ELEMENTY KOLEKCJI 

Kent STR. 396
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Koen II
Nawet jeśli sypialnia i garderoba są 
oddzielnymi pomieszczeniami, do-
brym pomysłem jest powiązać je styli-
stycznie, np. za pomocą mebli. Charak-
terystyczne w swej formie elementy 
kolekcji Koen II doskonale spiszą się 
w tej roli. Kilka wersji kolorystycznych 
do wyboru pozostawia spore pole do 
popisu przy urządzaniu wnętrza.

kolekcja Koen II

szafka nocna KOM1S wym. 40/58,5/46,5 cm; łóżko LOZ/160 wym. 205,5/165/42,5-75,5 cm; komoda KOM3D3S wym. 40/163,5/96,5 cm; szafa SZF3D wym. 56,5/163,5/208 cm; ława TXL_011 
wym. 45/45/45 cm



WERSJE
KOLORYSTYCZNE

4

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Koen II STR. 383
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Doors
Śniadanie w łóżku? Nic bardziej na-
turalnego, skoro sypialnia jest urzą-
dzona tak efektownie, że nie chce 
się z niej wychodzić. Kolekcja Doors 
to harmonia niezakłócona. „Same 
drzwi” – żadnych uchwytów, rzeźbień, 
ozdób. Gładka powierzchnia z fakturą 
naturalnego drewna pasuje nawet do 
bardzo nowoczesnych wnętrz.

kolekcja Doors

1. szafa HSU3D/22/17 wym. 57,5/167,5/222,5 cm; łóżko HLOZ/160 wym. 205,5/168,5/36-73,5 cm; komoda HKOM4S/9/12 wym. 40,5/113/86,5 cm    2.  lampa wisząca Troll, wym. 90x40 cm, 1xE27 
60W *, 199,-    3. komplet narzut Classic, kolor: szary, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, wym. 60x150 cm, 79,99    4. komplet pościeli Cardiff, kolor: fioletowy, 100% bawełna satynowa, 
wym. 160x200 + 2*70x80 cm, 139,-    5. lampion szklany, kolor: chrom, wym. 22x12x33 cm, 89,99; wym. 27x17x45 cm, 129,-    6. fi liżanka 350 ml, spodek 16,5 cm Brunch, porcelana, 14,99    7. szafa 
HSU2D/22/12 wym. 57,5/113/222,5 cm; szafa HSU3D/22/17 wym. 57,5/167,5/222,5 cm; komoda HKOM4S/9/12 wym. 40,5/113/86,5 cm; łóżko HLOZ/160 wym. 205,5/168,5/36-73,5 cm
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Doors STR. 408

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

7
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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
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Luca STR. 407

kolekcja Luca

1. lampa stołowa Bradford, wym. 14x33 cm, 1xE27 60W *, 169,-    2.  koc Classic, kolor: średni beż, 60% bawełna, 35% akryl, 5% poliester, wym. 150x200 cm, 119,-    3. poduszka dekoracyjna Jeż, kolor: 
grafi towy, 54% modakryl, 23% poliester, 23% akryl, 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; szufl ada do łóżka SZU wym. 104/80/21 cm

5
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Elpasso
Przenieś się do Teksasu, w pustyn-
ny klimat miasta El Paso, na granicy 
z Meksykiem. Spalona słońcem zie-
mia, skaliste wzniesienia, a gdzie-
niegdzie drobna roślinność. Kolory-
styka tej kolekcji wpisze się w gust 
entuzjastów westernu. Nie potrze-
ba wiele, by we własnej sypialni po-
czuć się jak nad rzeką Rio Grande.

kolekcja Elpasso

szafa SZF4D wym. 56/90/200 cm; szafka nocna KOM2S wym. 41,5/50/43 cm; łóżko LOZ/160 wym. 203,5/165/43,5-90,5 cm; komoda KOM3D3S wym. 41,5/135,5/84 cm



WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

6

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Elpasso STR. 373
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Alevil
Czas na relaks przy akompaniamencie 
klasyki. Kolekcja Alevil urzeka dzięki 
detalom, dopracowanym do perfekcji. 
Spójrz na te modelowane krawędzie 
mebli, gięte fronty szufl ad oraz dwa 
rodzaje uchwytów. Niby drobiazgi, 
a robią różnicę. Tak szykowne wnę-
trze wręcz domaga się stylizowanych 
lamp i obrazów w złoconych ramach.

5



kolekcja Alevil

1. lampa stołowa Buduar, wys. 53 cm, 1xE27 60W *, 239,-    2. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: srebro stare, wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    3. poduszka 
dekoracyjna, kolor: pastelowy roż, 100% poliester, wym. 43x43 cm, 34,99    4. poduszka dekoracyjna Botanic, 100% poliester, wym. 60x60 cm, 45,99    5. komoda KOM2D4S wym. 42,5/142,5/89 cm    
6. szafa SZF3D wym. 59,5/162,5/201,5 cm; szafka nocna KOM1S/50 wym. 42,5/58/48 cm; łóżko LOZ/160 wym. 208,5/180,5/43-83,5 cm; komoda KOM6S wym. 42,5/73/118,5 cm

6

ELEMENTY KOLEKCJI 

Alevil STR. 392
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Mezo
To propozycja dla osób, które lubią 
odpoczywać w krainie świeżości. 
Niekoniecznie w krainie lodu – choć 
i taką scenerię zapewne udałoby się 
stworzyć z udziałem śnieżnobiałych 
mebli. Chłodne piękno Mezo złago-
dzą ściany, pościel oraz dekoracje 
w ciepłych odcieniach. Mile widziane 
fl orystyczne dodatki.

kolekcja Mezo

szafka nocna KOM1S/4/5 wym. 39/54,5/38 cm; łóżka LOZ/160 wym. 207,5/165/38-74 cm; komoda KOM4S/9/10 wym. 39/101,5/88 cm; komoda KOM1D1SL/P/9/6 wym. 39/59,5/88 cm; szafa 
SZF2D1S/19/20 wym. 56/101,5/195,5 cm



WERSJE
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Mezo STR. 391
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Porto
Biel i czerń, ponadczasowa kompozy-
cja, tutaj w wersji z widoczną struk-
turą drewna. Idealnie pasuje do ro-
dzinnej sypialni i garderoby – w tej 
ostatniej główną rolę gra pakowna 
szafa z dużymi szufl adami. Niezwykle 
ciepłe i nastrojowe wrażenie kolekcja 
mebli Porto stworzy w połączeniu 
z mocną czerwienią.

2
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kolekcja Porto

1. szafka nocna KOM1S/50 wym. 40/53,5/44 cm    2. lampa wisząca Works White-Red, wym. 110x33x26 cm, 1xE27 60W *, 129,-    3. lustro dekoracyjne, kolor: czarny (dostępne różne kolory), 
wym. z ramą 47x127 cm, 139,-    4. poduszka dekoracyjna Hello, poszewka 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 45,99    5. poduszka dekoracyjna Velvet, kolor: czerwony, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    
6. Pojemnik na buty plastikowy, z pokrywą wym. 34x19x10 cm, 9,99; wym. 39x26x13,5 cm, 13,99    7. szafka nocna KOM1S/50 wym. 40/53,5/44 cm; łóżko LOZ/160 wym. 204,5/165,5/44,5-84,5 cm; 
szafa SZF4D2S wym. 55,5/188,5/209 cm

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Porto STR. 361
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Martina
Sen w stylu eko. W kolorach natury. 
Mocny jak dąb. Energetyzujący jak 
jasność poranka. Pojemna szafa, 
solidne, wygodne łóżko oraz prak-
tyczne stoliki nocne – czegóż więcej 
potrzeba, by w sypialni poczuć się 
komfortowo? No, może jeszcze na-
strojowych lampek, miękkich tkanin 
oraz kilku ulubionych książek.
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ELEMENTY KOLEKCJI 

Martina STR. 408

kolekcja Martina

1. wazon szklany, kolor: szary (dostępne różne kolory), wys. 25 cm, 39,99    2. koc z mikrofi bry, kolor: beżowy, 100% poliester, wym. 130x160 cm, 35,99    3. komplet 3 drewnianych wieszaków, kolor: 
biały (dostępne różne kolory), 11,99    4. kosz pleciony z pokrywką Silver, wym. 27x18x14 cm, 29,99; wym. 31x21x17 cm, 34,99; wym. 36x26x20 cm, 39,99    5. szafa SZF4D wym. 59/227,5/213 cm    
6. szafa SZF4D wym. 59/227,5/213 cm; łóżko LOZ/160 wym. 204/165/40-85 cm; szafka nocna KOM2S wym. 41/46/40 cm
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Loren
Ciepła akacja w brązowej ramie. Już 
samo wybarwienie kolekcji Loren 
sprawia, że temperatura w sypialni 
rośnie. Stylowo zaokrąglone boki 
mebli oraz wysokie wezgłowie łóżka 
dodają całości szyku. Jeśli właśnie 
na tym Ci zależy – na wnętrzu przy-
tulnym, ale i eleganckim – chyba nie 
musisz już szukać dalej.

2

1

ELEMENTY KOLEKCJI 

Loren STR. 380



Belinda
Czy jedna szafa wystarczy za całą 
garderobę? Owszem, jeśli to sza-
fa Belinda, o szerokości aż 240 cm. 
Podwójna tafl a lustra to podwójny 
atut. Pokaże nie tylko Twoje odbicie, 
ale także... cały pokój, optycznie po-
większając przestrzeń. Jasna kolek-
cja Belinda to idealne rozwiązanie 
do niedużej sypialni.

ELEMENTY KOLEKCJI 

Belinda STR. 407
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kolekcja Loren / Belinda

1. komoda KOM2D3S wym. 40,5/142,5/86,5 cm    2. szafa SZF3D wym. 58,5/158/206 cm; szafka nocna KOM1S wym. 40,5/51,5/43,5 cm; łóżko LOZ/160 wym. 208/167,5/43-98 cm; półka POL/140 
wym. 25/142,5/3,5 cm; komoda KOM3S wym. 40,5/97,5/86,5 cm    3. poduszka dekoracyjna Montana, kolor:  fi oletowy, 100% poliester, wym. 40x40 cm, 19,99    4. poduszka dekoracyjna Velvet, 
kolor: zielony, 100% bawełna, wym. 45x45 cm, 54,99    5. komplet 3 wieszaków satynowych, kolor: srebny (dostępne różne kolory), 14,99    6. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: czarny / srebro, 
wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    7. lampa stołowa Amazonka, wym. 54x30 cm, 1xE27 60W *, 229,-    8. szafa SZF4D wym. 60/240/220 cm; łóżko LOZ/160 
wym. 212/171/53-86 cm; szafka nocna KOM2S wym. 42/57/41 cm
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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. lustro w ramie de-
koracyjnej, kolor: champagne (dostępne różne kolory), śr. 75 cm, 279,-    4. lampa stołowa Chic, wys. 65 cm, 1xE27 60W *, 279,-    5. kosz pleciony z pokrywką Light Cream, wym. 27x18x14 cm, 29,99; 
wym. 31x21x17 cm, 34,99; wym. 36x26x20 cm, 39,99    6. ramka na zdjęcie drewniana, kolor: srebro stare, wym. 10x15 cm, 18,99; wym. 13x18 cm, 21,99; wym. 18x24 cm, 25,99    7. narzuta Montana, 
kolor: czarny, wym. 220x200 cm, 119,-
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WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Senegal STR. 379
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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 (visco), pianki wysokoelastyczne, sprężyny kieszeniowe 
oraz dzianiny użyte przez nas do produkcji materaców ForSleep to naj-
nowsze osiągnięcia technologiczne najlepszych europejskich producen-
tów. Efektem tego są niepowtarzalny komfort, wysoka jakość i trwałość 
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 certyfi kat Öko-Tex® Standard 100. Pokrowce mate-
raców z pianką visco (Sensual oraz Feeling) wykonane są w technologii 
membranowej, która dzięki lepszemu transportowaniu wilgoci zapewnia 
optymalny klimat snu.
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Ceres Fresh – twardość naturalnego kokosu

Pokrowiec
Fresh+

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

Sonus – wygoda i elegancja

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

cm.

Pokrowiec 
Glamour

Harmonic – w zgodzie z naturą

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

cm.

Pokrowiec 
Medicott®



Pokrowiec 
Silver+

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

Mimas – zdrowie do potęgi

Pokrowiec 
Active

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

Lumnis – pełnia komfortu

Pokrowiec 
Solar

Feeling – uczucie prawdziwego komfortu

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160 cm.
• Wysokość materaca: ok. 18 cm.
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Pokrowiec 
Q-Dry&Soft

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

Magnus – pełnia komfortu

Luxurius – prestiż i wygoda

• Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.
• Wysokość materaca: ok. 23 cm.

Pokrowiec 
Solar 

pełną ofertę materaców 
i stelaży znajdziesz na stronie

brw.com.pl



Stelaże elastyczne

Nawet najlepszy materac wymaga właściwego podparcia. Prawidłowo dobrany stelaż z drewna klejonego war-
stwowo, oprócz poprawy wentylacji, zapewni każdemu materacowi dodatkową amortyzację. Takie rozwiązanie 
pozwoli wydobyć z użytkowanego zestawu maksimum komfortu i zapewni dłuższą żywotność materaca. Aby to 
osiągnąć, kierując się doborem najwyższej jakości elastycznych listew oraz uchwytów, a także znajomością zasad 
ergonomii, przygotowaliśmy wyjątkową kolekcję stelaży Ergo, wśród których z pewnością znajdziecie Państwo 
właściwe podparcie dla swojego materaca.

Ergo Basic – solidna podstawa

Ergo Plus – elastyczne wsparcie

Ergo Multi – elastyczność doskonała

• 17 sprężystych listew (odstępy 5 cm).
• Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200, 
140/200, 160/200 cm.
• Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

• 28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).
• Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200,
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).
• Dostępne rozmiary: 90/200, 140/200, 160/200 cm.
• Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

307 306     sypialnia i garderoba





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!”.
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Dobierz do przedpokoju 

szafę Wektra 

szeroką ofertę 
znajdziesz na str. 330

1. przedpokój SEPTEMBER wym. 26,5/119/196,5 cm; szafa WEKTRA SZF2DA wym. 58/100/218,5 cm    2. lampa podłogowa Dundee, wym. 60x60x135,5 cm, 1xE27 60W *, 309,-    3. pojemnik na buty 
Arco, 5 l, wym. 34,4x20,2x10,6 cm, 9,99; 10L, wym. 36,3x26,6x13,4 cm, 13,99    4. lustro LUS/8/10 wym. 23,5/100/76 cm; wieszak panel PAN/4/10 wym. 30/100/38 cm; komoda KOM2D1S/10/10 
wym. 36/100/99 cm; szafka na buty REG/4/10 wym. 34/100/40 cm    5. regał zamknięty REG1M1D/20/6 wym. 36/60/198 cm; lustro LUS/8/10 wym. 23,5/100/76 cm; komoda KOM2D1S/10/10 
wym. 36/100/99 cm; wieszak panel PAN/18/4 wym. 28,5/35/180 cm; szafka na buty REG/4/10 wym. 34/100/40 cm

1

KOLEKCJA 

September

wybarwienia: dąb sonoma / biały połysk, wenge / biały połysk

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

/ bi ł



W przedpokoju 
nie zapomnij 
o dekoracjach

Traktujemy go czasem po macoszemu. 
Stawiamy na funkcjonalność, rezygnując 
z ozdób. Tymczasem nie potrzeba wiele: ład-
ny wazon lub obraz na ścianie, efektowna 
lampa albo ocieplający klimat dywan (np. na 
części podłogi) pozwolą już od progu poczuć 
klimat domu.

KOLEKCJA 

Point 1

KOLEKCJA 

Point 2

2

3

4

5

wybarwienie: dąb sonoma

wybarwienie: dąb sonoma
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1. wieszak panel PAN/4/10 wym. 30/95/35 cm; wieszak panel PAN/2/10 wym. 2/95/18 cm; szafka na buty KOM2S/4/10 wym. 38/95/46 cm; lustro LUS/9/8 wym. 6/75/90 cm; komoda KOM2D1S/10/8 
wym. 38/75/100 cm    2. szafa SZF2D/68 wym. 36/68/198 cm; lustro LUS/95 wym. 2/95/77 cm; szafka na buty SBUT2K1S wym. 36/95/104 cm; wieszak WIE/50/185 wym. 35/50/198 cm    3. pojemnik 
do przechowywania, 33 l, plastik, wym. 39,5x34,2x35,2 cm, 29,99    4. lustro okrągłe, kolor: dąb / czarny (dostępne różne kolory), śr. 50 cm, 219,-    5. koc Olbio, kolor: różowy, 100% poliester, 
wym. 160x200 cm, 79,99    6. lampa podłogowa Priddy, wys. 137 cm, 1xE27 60W *, 279,-    7. przedpokój ANTWERPEN 1: lustro LUS/9/7 wym. 2/65/90 cm; komoda KOM1D1S/10/7 wym. 40/66/101 cm; 

KOLEKCJA 

Flame 2

ELEMENTY KOLEKCJI 

Bigi STR. 401

4

6

5

3

dąb san remo /
biały wysoki połysk, 
listwa: dąb san remo

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2
dąb san remo, 

listwa: antracyt

1

2



ELEMENTY KOLEKCJI 

Antwerpen STR. 360

KOLEKCJA 

December

Żongluj dowolnie elementami całej kolek-
cji – jest ich naprawdę wiele. Lub skorzystaj 
z gotowego zestawu mebli do przedpokoju.

Dzięki jasnym akacjowym frontom meble 
te nie przytłoczą wnętrza, nawet niewiel-
kiego. Z kolei boki i blaty w kolorze ciem-
nego jesionu nadają bryłom efektowne 
ramy. Kompaktowy zestaw czterech ele-
mentów zaspokoi wszystkie Twoje przed-
pokojowe potrzeby.

8

7

9

wieszak PAN/16/10 wym. 25/100/158 cm; komoda KOM1S/5/10 wym. 40/101/48 cm; regał zamknięty REG1D/20/7 wym. 40/66/201 cm    8. przedpokój ANTWERPEN: regał zamknięty REG2L2S/20/9 
wym. 40/88/201 cm; wieszak PAN/16/10 wym. 25/100/158 cm; komoda KOM1S/5/10 wym. 40/101/48 cm; lustro LUS/7/10 wym. 2/100/65 cm; komoda KOM2D1S/10/10 wym. 40/101/101 cm    
9. szafa SZF2D68 wym. 36,5/68,5/197,5 cm; lustro LUS/95 wym. 2,5/95,5/77 cm; szafka na buty SBUT2K1S wym. 36,5/95/103,5 cm; wieszak WIE/50/185 wym. 35/50,5/196 cm

wybarwienie: jesion coimbra ciemny / akacja
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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



WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

6
ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Kaspian STR. 375
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ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Indiana 
STR. 399

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2

1. wieszak WIE/60 wym. 24/66/152 cm; szafka na buty SBUT/60 wym. 40,5/66/44,5 cm; lustro LUS/50 wym. 2/49/116 cm; komoda KOM1D1SP wym. 40,5/49/77 cm;     2. wieszak WIE/60 
wym. 3/60/154 cm; komoda KOM1S/60 wym. 38,5/60/34,5 cm; lustro LUS/50 wym. 3/48,5/108 cm; komoda KOM1D1S wym. 38,5/48,5/77,5 cm;    3. przedpokój EPPK 110 wym. 43/119,5/204,5 cm; 
wieszak EWIE 100 wym. 3/30/108,5 cm; szafka na buty EBUT 60 wym. 19,5/72/121 cm; wieszak EWIE 190 wym. 3/50/191,5 cm; szafka na buty EBUT 88 wym. 32/88,5/59,5 cm;    4. wieszak PAN/15/7 
wym. 25/70/150 cm; szafka na buty SFB1K/4/7 wym. 42/70/44 cm; lustro LUS/11/5 wym. 2/55/109 cm; komoda KOM1D1S/8/5 wym. 42/55/84,5 cm;    5. wieszak JWIE60 wym. 3,5/59/140 cm; 
szafka JKOM 1K wym. 40/60/47,5 cm; lustro JLUS 50 wym. 2,5/50/100 cm; komoda JKOM 4S/50 wym. 40/50/87 cm;    6. przedpokój M120 PPK wym. 30,5/90/181 cm;    7. 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 

Kaspian II 
ELEMENTY KOLEKCJI 

Bolden STR. 394
ELEMENTY KOLEKCJI 

Kent STR. 396

KOLEKCJA

M120

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

3
dąb jasny 
belluno

wenge

dąb sonoma

ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Possi 
STR. 366

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH

bilion

1

4 5 6

2 3



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

2
ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Porto STR. 361
7
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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

9
ELEMENTY KOLEKCJI 
I WERSJE KOLORYSTYCZNE

Nepo STR. 368

1



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

2222
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Efektowny kontrast, który sprawi, że Twoje 
mieszkanie zrobi świetne pierwsze wraże-
nie. W zestawie dwa panele z wieszakami. 
Jeden z nich, powieszony w zasięgu małych 
rączek, będzie zachęcał do samodzielności.

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    2. lustro LUS/8/10 wym. 2/100/76 cm; komoda KOM2D2S/10/10 wym. 33/100/101 cm; wieszak panel PAN/4/11 
wym. 30/110/38 cm; wieszak panel PAN/2/11I wym. 4/110/19 cm; szafka na buty KOM1D2S/4/11 wym. 33/110/45 cm    

KOLEKCJA

Homeline 1

KOLEKCJA

Homeline 2

1

2

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

biały mat / biały wysoki połysk / dąb sonoma 
ciemny, wybrane elementy: dąb sonoma ciemny



Białe meble to doskonałe rozwiązanie 
w niedużym przedpokoju. Dodatkowo 
fronty na wysoki połysk pięknie odbijają 
światło i rozjaśniają wnętrze. Przy takich 
meblach możesz nawet zdecydować się 
na ciemną ścianę – albo zostać przy jasnej, 
jeśli pomieszczenie jest bardzo małe.

KOLEKCJA

Flames 1

KOLEKCJA

Flames 2

3

4

3. 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    4. 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

wybarwienie: biały mat / biały wysoki połysk

wybarwienie: biały mat / biały wysoki połysk
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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 
14 opcji kolorystycznych  frontów do 
wyboru! Wygodne suwane drzwi to 
oszczędność miejsca. Trudno o lepsze 
rozwiązanie do niedużej sypialni lub 
przedpokoju.

szafy Colin

łóżko SYNTIA FUTON 180x200 wym. 194/100/216 cm; szafa COLIN 183 wym. 64/183/218,5 cm
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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.

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

Skorzystaj z konfi guratora, 

zaprojektuj 
własną 
szafę Colin

DOSTĘPNE KORPUSY I FRONTY

SKOMPONUJ WYGLĄD SWOJEJ SZAFY

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE 

KORPUSU

3
dąb sonoma dąb wenge biały płótno

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

KORPUSU



NADAJ SZAFIE BARDZIEJ INDYWIDUALNY WYGLĄD. MOŻESZ WYBRAĆ KOLOR KAŻDEGO PANELU Z OSOBNA. 

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 szafi e? 
Żaden problem,

jeśli każdy 
rodzaj ubrań 
ma swoje 
miejsce

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (dostępne w kolorach korpusu)

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH 

FRONTÓW

14

lakier 
czarny połysk

lakier 
biały połysk

lakier 
czarny brąz połysk

lakier 
grafi t połysk

lustro

biały śliwa wallis dąb wenge szary

czarny supermatdąb sonoma
grusza

amerykańska
dąb sonoma trufl a orzech merano

Komplet 3 szt. 
półek w opcji

Komplet 3 szt. 
szufl ad 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 konfi guratora, 

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



DOSTĘPNE FRONTY

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH 

FRONTÓW

8

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

FRONTÓWlustro

biały

biały
dotyczy frontów 
w kolorze białym
 i białym połysku

dąb wenge dąb monument alhambra

biały połysklava supermat

dąb sonoma

płótno

• frontu z lustrem nie można 
zastosować w szafi e narożnej

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

front gładki front ze wstawką 
gładką

front ze wstawką 
ryfl owaną

front z lustrem

Szufl ada SZU/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafi e SZF2DA

Półka POL/100
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafi e SZF2DA

Półka POL/50
Możliwe zastosowanie 
wyłącznie w szafi e SZF1D

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE 

(dostępne w kolorach korpusu)

Z SYSTEMEM SZAF WEKTRA Z ŁATWOŚCIĄ ZORGANIZUJESZ SWOJĄ WYMARZONĄ GARDEROBĘ. 
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DOSTĘPNE WSTAWKI

wstawki gładkie wstawki ryfl owane

WERSJE
KOLORYSTYCZNE 

WSTAWEK 
GŁADKICH

4
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 
WSTAWEK 

RYFLOWANYCH

3

dąb monument alhambra

biały połysklava supermat biały canadian dąb wenge

dąb sonoma

biały
dotyczy wstawek 
w białym połysku

płótno

biały
dotyczy wstawek 
w białym połysku

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

WSTAWEK
GŁADKICH

STRONA 
WEWNĘTRZNA 

WSTAWEK 
RYFLOWANYCH

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

szerokość 

50 cm



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?

nowość



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



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.



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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F19
Trzy to dobra liczba. Na tyle właśnie 
części podzielone są poziomo fronty 
szafy F19 – co bardzo korzystnie wpły-
wa na proporcje tak dużego mebla. 
Aby optycznie powiększyć przestrzeń, 
najlepiej jako środkową część pane-
lu wybrać lustro. Całe pomieszczenie 
nabierze wtedy głębi. Jednak system 
szaf F19 oferuje też inne możliwości...

Hamulec samodomykający 
do frontów w opcji

200,5

230,5 250,5

DOSTĘPNE KORPUSY I PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

Czy łatwiej Ci składać ubrania, czy wieszać 
na wieszaku? Może zamiast kilku półek 
lepszy byłby dodatkowy drążek? Może zro-
bić półki na linii wzroku, a nisko – szufl ady? 
Stawką jest Twój codzienny komfort.

Projektując szafę, 
myśl realnie i praktycznie

Z jakich 
rozwiązań 
najbardziej 
skorzystasz?

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (dostępne w kolorach korpusu)

Komplet 
3 szt. półek 
w opcji

Komplet 3 
szt. szufl ad 
w opcji



WERSJE 
KOLORYSTYCZNE 

KORPUSU

2
dąb sonoma dąb wenge

SKOMPONUJ WYGLĄD SWOJEJ SZAFY. 

DO WYBORU TRZY WYMIARY KORPUSÓW, KOLORYSTYKA, LUSTRZANE FRONTY ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA.

WERSJE
KOLORYSTYCZNE 

FRONTÓW

2
dąb sonoma / 

czarny brąz
dąb sonoma / 

lustro
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F27
W obrębie tej kolekcji znajdziesz szafy 
w aż czterech rozmiarach. Największa 
ma 270 cm szerokości – starczy więc 
na całą garderobę. Kolory frontów 
i rozmieszczenie wstawek wybierasz 
zgodnie z uznaniem oraz potrzebami 
wnętrza – np. wąski, poziomy pas przez 
środek frontów wydłuży optycznie ścia-
nę, lustro powiększy pomieszczenie.

DOSTĘPNE KORPUSY I PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

gł./szer./wys.
62/125/195 cm

125

gł./szer./wys.
62/215/210 cm

215

gł./szer./wys.
62/270/210 cm

270

gł./szer./wys.
62/170/195 cm

170

SKOMPONUJ WYGLĄD SWOJEJ SZAFY



W przestronnej szafi e

możesz chować 
też sprzęty 
domowe

Komplet 2 szt. półek 
w opcji

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE (dostępne w kolorach korpusu)

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE 

KORPUSU

3
dąb sonomabiały

dąb san remo 
jasny

WERSJI 
KOLORYSTYCZNYCH 

FRONTÓW

5
dąb san remo 

jasny
białe szkło lustrobiały dąb sonoma

dąb sonomabiały
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 
WSTAWEK

2

WYBIERZ WYMIAR IDEALNY DO WNĘTRZA ORAZ ELEMENTY DODATKOWE ODPOWIADAJĄCE TWOIM POTRZEBOM

Na przykład odkurzacz czy deskę do pra-
sowania, a także inne przedmioty duże 
gabarytowo, jak choćby walizki. Warto za-
wczasu zaplanować, gdzie miałyby być od-
kładane, aby zostawić tam wystarczająco 
miejsca, np. rezygnując z kolejnych półek.
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F38 - Elda
Jeśli masz ochotę na odrobinę sza-
leństwa, Elda to strzał w dziesiątkę. 
Dzięki lustrzanym aplikacjom o cie-
kawych kształtach – np. koła, rombu, 
elipsy czy okna ze szprosami – stwo-
rzysz naprawdę oryginalną szafę, któ-
ra zagra pierwsze skrzypce w pokoju. 
Od dziś koniec z nudą! Niech Twoja 
szafa mówi za Ciebie!

dąb sonomabiały

WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

3

dąb wenge

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

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

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

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

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

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

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

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

SKOMPONUJ WYGLĄD SWOJEJ SZAFY,

A NASTĘPNIE DOBIERZ DO NIEJ 
ORYGINALNE LUSTRZANE APLIKACJE

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE

200
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ATUTY
I FUNKCJE

9
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

ELEMENTY KOLEKCJI 

biały / dąb sonoma

Nazwa



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

 348     349 348     elementy systemów 



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

półka
POL/110
gł./szer./wys. 
30/110/20 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

komoda
KOM4S/110 
gł./szer./wys. 
45/109,5/88,5 cm

stół
CANNET
dł./szer./wys. 
160-200/90/76,5 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. 22Cannet

biały mat
dąb canyon monument sosna klepka ciemna

3
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE



ELEMENTY KOLEKCJI 

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 36Amsterdam

szafka wisząca   
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 nierozkładany   
AMSTERDAM
dł./szer./wys.
160/90/75 cm

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

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

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

Ławy występują w kolorze
modrzew sibiu szary / dąb naturalny

modrzew sibiu jasny modrzew sibiu szary

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

351 350     elementy systemów 



Karet / frez pionowy

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 28 /
SYPIALNIA STR. 244

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
dł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

szafka na buty 
SBUT/60_A
dł./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 
RESTEN
dł./szer./wys.
140-190/85/77 cm

krzesło 
MARYNARZ 
PIONOWY
gł./szer./wys.
53/46/95 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 / pacyfi c *

10
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

* wersja na indywidualne 
zamówienie



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 
RESTEN
dł./szer./wys.
140-190/85/77 cm

krzesło 
MARYNARZ 
PIONOWY
gł./szer./wys.
53/46/95 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
dł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

szafka na buty 
SBUT/60_B
dł./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 / pacyfi c *

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   

353 352     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

korpus: biały / modrzew sibiu złoty
 front: biały

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

Elis

szafka rtv   
RTV1S1K cokół
gł./szer./wys. 
40/150/54 cm  

szafka wisząca   
SFW/4/15
gł./szer./wys. 
30/150/40 cm  

szafka wisząca   
SFW/5/5
gł./szer./wys. 
20/50/50 cm  

szafka wisząca   
SFW/4/4
gł./szer./wys. 
20/40/40 cm  

szafka wisząca   
SFW/3/3
gł./szer./wys. 
20/30/30 cm  

szafka rtv   
RTV1S1K nóżki
gł./szer./wys. 
40/150/58,5 cm  

komoda   
KOM3S cokół
gł./szer./wys. 
40/140/84 cm  

komoda   
KOM3S nóżki
gł./szer./wys. 
40/140/88,5 cm  

witryna   
REG1W1D cokół
gł./szer./wys. 
40/90/141,5 cm  

witryna   
REG1W1D nożki
gł./szer./wys. 
40/90/146,5 cm  

witryna   
REG1W cokół
gł./szer./wys. 
40/55/196,5 cm  

witryna   
REG1W nóżki
gł./szer./wys. 
40/55/201,5 cm  

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 56

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.
135/73/50 cm

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

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

szafka rtv
RTV2S
gł./szer./wys. 
42/150/49,5 cm  

komoda
KOM6S
gł./szer./wys. 
42/160/91,5 cm  

półka
POL/150
gł./szer./wys. 
25/150/24,5 cm  

witryna
REG2W2S
gł./szer./wys. 
42/90/140,5 cm  

witryna
REG1W2S
gł./szer./wys. 
42/60/195,5 cm  

ATUTY
I FUNKCJE

modrzew sibiu złoty / modrzew sibiu złoty

modrzew sibiu złoty / INOX silver metal

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

Leda ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 150

ELEMENTY KOLEKCJI 

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 32

biały / biały, 
wstawka: klejonka dębowa, bejca+lakier (dąb naturalny)

witryna
REG1D1W/67
gł./szer./wys. 
43,5/67/196 cm  

witryna
REG2D2W/101
gł./szer./wys. 
43,5/101/143 cm  

szafka rtv
RTV2D/161
gł./szer./wys. 
55/161/48,5 cm  

komoda
KOM2D3S/161
gł./szer./wys. 
43,5/161/76 cm  

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

krzesło
PATYCZAK 
MODERN
gł./szer./wys.
47/44/82 cm

stół
LUTON
dł./szer./wys.
140-195/85/78 cm

Arendal
ATUTY
I FUNKCJE

355 354     elementy systemów 



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. 64

ELEMENTY KOLEKCJI 

Anticca
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 142 / 
SYPIALNIA STR. 250

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

Arosa

czarny połysk

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

krzesło
AROSA
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  

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. 74

witryna
REG1W2S
gł./szer./wys. 
40/60/196 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  

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

ELEMENTY KOLEKCJI 

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.

357 356     elementy systemów 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 154 / 
SYPIALNIA STR. 248

ATUTY
I FUNKCJE



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

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

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

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

ATUTY
I FUNKCJE

modrzew sibiu złoty

359 358     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Antwerpen
ATUTY
I FUNKCJE

modrzew sibiu jasny / sosna larico

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 132 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 313

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

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

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

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

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

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

przedpokój 
ANTWERPEN1 
gł./wys. 
40/201 cm

przedpokój 
ANTWERPEN 
gł./wys. 
40/201 cm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

Porto
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 78 / 
SYPIALNIA STR. 294 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 317

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

łóżko podwyższone
LOZ/160 B
dł./szer./wys.
204,5/165/54,5-94,5 cm

szafa
SZF 3D2S
gł./szer./wys.
55,5/128,5/199,5 cm

szafka na buty
SFB2B
gł./szer./wys.
18,5/75/87 cm

wieszak
WIE/66
gł./szer./wys.
21,5/66/152 cm

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

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

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

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

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

szafa
SZF 4D2S
gł./szer./wys.
55,5/188,5/209 cm

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

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

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

dąb naturalny burlington modrzew sibiu jasny / 
sosna larico

2
WERSJE

KOLORYSTYCZNE

2 szt.

361 360     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Possi Light

wszystkie możliwości 
konfi guracji POSSI LIGHT 
znajdziesz na str. 365

ATUTY
I FUNKCJE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stół
POSSI LIGHT *
gł./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 / 
szary brąz mat / 
pacyfi c / 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

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

Possi Light
ATUTY
I FUNKCJE

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

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

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

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

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

szafka
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

korpus: biały,
front: perłowy połysk / 
biały połysk / pacyfi c / teak, 
nóżki: biały

korpus: biały,
front: perłowy połysk / 
perłowy połysk / 
biały połysk / biały połysk,
nóżki: czerwony

korpus: szary wolfram,
front: dąb monument / 
szary brąz mat / 
dąb monument / modrzew,
nóżki: szary wolfram

korpus: biały,
front: biały połysk / 
popielaty / czerwony
połysk / szary brąz mat,
nóżki: czerwony

korpus: modrzew sibiu złoty,
front: 4 x modrzew sibiu złoty,
nóżki: modrzew sibiu złoty,

363 362     elementy systemów 



biały dąb san remo jasny3 PODSTAWOWE 
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

FRONTY

szary wolfram

Zdecyduj o kolorze frontów   /   patrz

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

3

Stwórz swoją wersję 
kolorystyczną, korzystając 
z konfiguratora POSSI.

BOCZNE ELEMENTY KORPUSU1

bakłażan   
wysoki połysk

bordo   
wysoki połysk

modrzew jasny modrzew

dąb cynamon
modrzew sibiu 

złoty
dąb canterburyjesion messina teak

heban jasny   
wysoki połysk

shiraz wengedąb monument samoa teak orzech pamplona

pacyfi c capri
pistacja   

wysoki połysk
zielonyniebieski

czarny brąz   
wysoki połysk

szary mali szary brąz mat velluto mokkapopielaty

ferrogołębi połysk
szary wolfram 
wysoki połysk

melinga czarna czarny 
wysoki połysk

perłowy połysk
biały 

wysoki połysk

czerwony   
wysoki połysk

pomarańczowy czerwony renolitmiodowy połyskżółty

36 DODATKOWYCH 
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

FRONTY

31

2

2

3 WERSJE 
KOLORYSTYCZNE

KORPUS

biały dąb san remo jasny szary wolfram

Wybierz kolory korpusu   /   patrz

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

1 2

ŚRODKOWE ELEMENTY KORPUSU

3 FRONTY

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



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

39 DODATKOWYCH 
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

FRONTY

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 4 wersjach kolorystycznych: biały, modrzew sibiu złoty, szary wolfram, czerwony.

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 naturalny*
modrzew sibiu 

złoty
dąb canterburyjesion messina teak dąb monument samoa teak

heban jasny   
wysoki połysk

shiraz wengeorzech pamplona szary mali szary brąz mat velluto mokkapopielaty

szary wolfram
czarny brąz   

wysoki połysk
ferrogołębi połysk

szary wolfram 
wysoki połysk

melinga czarna czarny 
wysoki połysk

biały dąb san remo jasnymodrzew jasny modrzew dąb cynamonperłowy połysk

* front drewniany tylko 
w wybranych segmentach

szkło fl oat ciemny 
grafi t (witryna)

bakłażan   
wysoki połysk

bordo   
wysoki połysk

czerwony   
wysoki połysk

pomarańczowy czerwony renolit

pacyfi c capri
pistacja   

wysoki połysk
zielonyniebieski miodowy połyskżółty

365 364     elementy systemów 



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

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

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

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

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

wszystkie możliwości 
konfi guracji POSSI 
znajdziesz na str. 364

ATUTY
I FUNKCJEZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 

POKÓJ DZIENNY STR. 86 / 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 212 / 

SYPIALNIA STR. 262 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 316

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: szary wolfram

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

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



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

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

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

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

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

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

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 / szary
brąz mat / 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 / velluto mokka / 
szary wolfram

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

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

367 366     elementy systemów 



9
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

ELEMENTY KOLEKCJI 

Nepo

9
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

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   

RTV2S
gł./szer./wys.
46,5/118,5/28,5 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

szufl ada 

SZU
dł./szer./wys.
199/61,5/26 cm

element dostępny w opcji 
do łóżka LOZ/90A

szafka na buty 

SFB3K
gł./szer./wys.
17,5/70/120,5 cm

szafka na buty 

SFB2K2
gł./szer./wys.
27,5/70/84 cm

szafka na buty 

SFB2K
gł./szer./wys.
17,5/70/84 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. 130 / 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 208 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 318



ELEMENTY KOLEKCJI 

Nepo

łóżko 
 

LOZ3S
dł./szer./wys.
204,5/145,5/47, 5-85,5 cm

szufl ada

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

szufl ada 

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 wenge / biały

komoda 

KOM2D4S
gł./szer./wys.
34/118,5/84 cm

369 368     elementy systemów 



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. 124 / 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 228

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

szufl ada
SZU/C
dł./szer./wys.
168,5/71/17 cm

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

komoda
KOM5S/A/B/C 
(L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/91,5 cm

komoda
KOM1D1S/A/B/C 
(L/P)
gł./szer./wys.
66,5/47/76 cm

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

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

komoda mobilna
KTN2S/A/B/C 
(L/P)
gł./szer./wys.
42/47/56,5 cm

witryna
REG1W/A (L/P)
gł./szer./wys.
38,5/57/191,5 cm

witryna
REG1W1D/A
gł./szer./wys.
38,5/95/145 cm

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

szafka rtv
RTV2S/120/A/B/C
gł./szer./wys.
48,5/120/38,5 cm

szafka rtv
RTV2S/142/A/B/C
gł./szer./wys.
48,5/143/38,5 cm

szafka wisząca
SFW1D/A/B/C (L/P)
gł./szer./wys.
28/57/38 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
wys./szer./gł.
28/85,5/74,5 cm

przykładowe



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

popiel
listwa: żółty

szafy wolfram
listwa: żółty

popiel 
listwa: szary wolfram

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

popielA
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 
 

371 370     elementy systemów 



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. 106 / 
SYPIALNIA STR. 258

ATUTY
I FUNKCJE

biały / dąb san remo
listwa: dąb 
wenge magia

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

4
WERSJE

KOLORYSTYCZNE 

ELEMENTY KOLEKCJI 



dąb san 
remo jasny
listwa: dąb
wenge brąz

szary wolfram /
dąb san remo jasny
listwa: dąb 
wenge brąz

dąb san remo 
jasny / biały
listwa: dąb
wenge brąz

szary wolfram / 
biały
listwa: dąb
wenge brąz

szary wolfram /
orzech columbia
listwa: dąb
wenge brąz

dąb san remo jasny / 
orzech columbia
listwa: dąb 
wenge brąz

6
WERSJI 

KOLORYSTYCZNYCH 

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
* łóżko dostępne tylko 
w kolorze dąb san remo jasny

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 164 / 
SYPIALNIA STR. 288 

ELEMENTY KOLEKCJI 

373 372     elementy systemów 



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. 66 / 
SYPIALNIA STR. 276

ATUTY
I FUNKCJE



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 
dł./szer./wys.
40,5/49/77 cm

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

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

łóżko   
LOZ/140
dł./szer./wys.
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. 146 / 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 216 / 

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

SYPIALNIA STR. 252 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 314

 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

375 374     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

biały połysk / biały wysoki połyskdąb sonoma

Fever ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 128

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

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

szary wolfram /
dąb san remo jasny

szary wolfram /
orzech kolumbia

Moden ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 144 

komoda
KOM2S/90
gł./szer./wys.
52,5/90/59 cm

szafa narożna
SZFN2D
gł./szer./wys.
101/100,5/230,5 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
58/90/230,5 cm

regał
REG2D2S/90
gł./szer./wys.
37,5/90/230,5 cm

regał
REG1D3S/60
gł./szer./wys.
37,5/60/230,5 cm

witryna
REG1W2S/60
gł./szer./wys.
37,5/60/230,5 cm

regał zamknięty
REG2D/45
gł./szer./wys.
37,5/45/230,5 cm

regał narożny
REGN
gł./szer./wys.
35,5/35,5/230,5 cm

komoda
KOM2S/120
gł./szer./wys.
52,5/120/59 cm

komoda
KOM3S/90
gł./szer./wys.
52,5/90/87,5 cm

nadstawka
NAD2D/120
gł./szer./wys.
37,5/120/172 cm

nadstawka
NAD2D/90
gł./szer./wys.
37,5/90/172 cm

szafka wisząca
SFW1D/45
gł./szer./wys.
37,5/45/53 cm

szafka wisząca
SFW1K/120
gł./szer./wys.
37,5/120/40 cm

377 376     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Raflo

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

krzesło
AKRM
gł./szer./wys.
49/44/93 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. 90 / 
SYPIALNIA STR. 266 



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

Senegal

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 szufl adach, 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. 94 / 
SYPIALNIA STR. 300

379 378     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Loren

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

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

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

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

witryna    
REG1W2S L/P
gł./szer./wys. 
40,5/57/198,5 cm

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

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

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

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

witryna wisząca   
SFW2W
gł./szer./wys. 
28/97,5/85 cm

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

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

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

krzesło
S163
gł./szer./wys. 
54/45/95 cm

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

fornir 
(tylko w kolorze wenge)

fornir

wenge / akacja mali brąz

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 174 / 
SYPIALNIA STR. 298 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Oregon
ATUTY
I FUNKCJEZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 

POKÓJ DZIENNY STR. 136 

krzesło
OREGON
gł./szer./wys.
52/44/93 cm  

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

szafka
KOM2D
gł./szer./wys.
40/90/87,5 cm

komoda
KOM3S
gł./szer./wys.
40/90/87,5 cm

szafka
KOM4D
gł./szer./wys.
40/90/105,5 cm

komoda
KOM4S
gł./szer./wys.
40/55/105,5 cm  

półka
POL/130
gł./szer./wys.
30,5/136,5/5 cm  

komoda
KOM2D3S
gł./szer./wys.
43,5/136,5/87,5 cm 

biurko
BIU2D2S
dł./szer./wys.
150/64,5/78 cm

szafka rtv
RTV1S
gł./szer./wys.
43,5/136,5/39,5 cm  

witryna
REG1W1S
gł./szer./wys.
40/55/195 cm 

regał
REG/90
gł./szer./wys.
40/90/195 cm  

szafa
SZF2D1S
gł./szer./wys.
57/90/195 cm

szafka wisząca
SFW/130
gł./szer./wys.
30,5/136,5/42,5 cm 

dąb canterbury dąb sonoma

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

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

381 380     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb canterbury

Koen

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

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

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys. 
40/150/93,5 cm

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

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

lustro
LUS/103
gł./szer./wys. 
2,5/103,5/78,5cm  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 102 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Koen II

 dąb canyon 
monument /
szary wolfram

 dąb canyon 
monument /
dąb canyon 
monument /
szary wolfram

 dąb canyon 
monument /
szary piaskowy 
połysk

 dąb canyon
monument

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

szafka rtv
RTV2S/163_A 
RTV2S/163 
gł./szer./wys.
47,5/163,5/34,5 cm

komoda
KOM4S_A 
KOM4S 
gł./szer./wys.
40/103,5/96,5 cm

komoda
KOM5S_A 
KOM5S 
gł./szer./wys.
40/63,5/117,5 cm

komoda
KOM3D3S_A 
KOM3D3S 
gł./szer./wys.
40/163,5/96,5 cm

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

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

witryna
REG1D1W/143_A 
REG1D1W/143 
40/98,5/138 cm

witryna
REG1D1W_A 
REG1D1W 
gł./szer./wys.
40/63,5/200 cm

szafa
SZF2D_A 
SZF2D 
gł./szer./wys.
56,5/103,5/200 cm

szafa
SZF3D_A 
SZF3D 
gł./szer./wys.
56,5/163,5/208 cm

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

szafka nocna
KOM1S_A 
KOM1S 
gł./szer./wys.
40/58,5/46,5 cm

stół 
RESTEN
dł./szer./wys.
140-190/85/77 cm

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

ATUTY
I FUNKCJEZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 

POKÓJ DZIENNY STR. 104 / 
SYPIALNIA STR. 282 

4
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

383 382     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

wenge

August

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 140 / 
SYPIALNIA STR. 268

w opcji w opcji



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

Alhambra

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

komoda
KOM3D
gł./szer./wys.
40/162,5/91,5 cm

witryna
KOM3W
gł./szer./wys.
40/162,5/91,5 cm

witryna
REG1D1W
gł./szer./wys.
40/97/159,5 cm

witryna
REG1W
gł./szer./wys.
40/63/201 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
54/103/201cm

* płyty tylne wybarwienie czarne, 
   pozostałe elementy alhambra

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 98 

alhamra, listwa: czarny mat

385 384     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

Venom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• wezgłowie tapicerowane 
   w standardzie

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

orzech merano / czarny połysk

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 170 / 
SYPIALNIA STR. 260



ELEMENTY KOLEKCJI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• łóżko dostępne tylko 
   w kolorze dąb sonoma

ATUTY
I FUNKCJE

 dąb sonoma / 
  biały wysoki połysk 

 dąb sonoma

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 172 / 
SYPIALNIA STR. 261 Venom Mix

387 386     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

Agustyn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w opcji

w opcji

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

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 120 / 
SYPIALNIA STR. 269 



ELEMENTY KOLEKCJI 

ATUTY
I FUNKCJE

Danton

szafa
SZF2D
gł./szer./wys. 
56,5/104,5/198,5 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys. 
56,5/104,5/198,5 cm

regał zamknięty
REG2D
gł./szer./wys. 
42,5/69,5/198,5 cm

witryna
REG1D1W
gł./szer./wys. 
42,5/69,5/198,5 cm

regał
REG/70
gł./szer./wys. 
42,5/69,5 /198,5 cm

komoda
KOM4S
gł./szer./wys. 
42,5/113,5/94,5 cm

komoda
KOM5S
gł./szer./wys. 
42,5/69,5/117 cm

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys. 
42,5/149/94,5 cm

witryna wisząca
SFW1W
gł./szer./wys. 
29,5/149/45 cm

szafka wisząca
SFW/150
gł./szer./wys. 
29,5/149/45 cm

szafka rtv
RTV2S
gł./szer./wys. 
47,5/149/47,5 cm

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

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

szafa
SZF3D
gł./szer./wys.
56,5/174,5/208,5 cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
42,5/60,5/37 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
205,5/165/43,5-95,5 cm

• łóżko dostępne tylko 
w kolorze dąb sonoma 

dąb sonoma / biały połysk (laminat)

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 110

389 388     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb san remo jasny / biały wysoki połysk

Byron
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 162 / 
SYPIALNIA STR. 270

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



ELEMENTY KOLEKCJI 

Mezo

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

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

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

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

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

biały / biały wysoki połyskbiały

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

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

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

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

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

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

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

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

ława
LAW
dł./szer./wys. 
110/65/55 cm

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

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

ATUTY
I FUNKCJEZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 

POKÓJ DZIENNY STR. 138 / 
SYPIALNIA STR. 292

391 390     elementy systemów 



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

komoda 
KOM4S/100
gł./szer./wys. 
42,5/103/89 cm

lustro 
LUS/100
gł./szer./wys. 
5,5/101,5/70 cm

witryna 
REG1W2D2S
gł./szer./wys. 
42,5/132,5 /201,5 cm

szafa 
SZF2D
gł./szer./wys. 
59,5/103/201,5 cm

szafa 
SZF3D
gł./szer./wys. 
59,5/162,5/201,5 cm

łóżko 
LOZ/160
gł./szer./wys. 
208,5/180,5/43-83,5 cm

szafka nocna 
KOM1S/50
gł./szer./wys. 
42,5/58/48 cm

komoda 
KOM6S
gł./szer./wys. 
42,5/73/118,5 cm

czereśnia medi

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 168 / 
SYPIALNIA STR. 290Alevil



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. 158

czereśnia orlando dąb bielony

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

393 392     elementy systemów 



ELEMENTY KOLEKCJI 

wiśnia primavera

Bolden
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 166 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 316

biurko
BIU2D2S
dł./szer./wys. 
160/67/77,5 cm

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

stół
STO/150
dł./szer./wys. 
150-190/85/74,5 cm

krzesło
XKRS
gł./szer./wys. 
53/45/96 cm

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

regał zamknięty
REG2D1S/90
gł./szer./wys. 
41,5/90/198,5 cm  

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

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

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

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

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

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

ława
ŁAWA
dł./szer./wys. 
120/58/47 cm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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
gł./szer./wys.
36/134/77 cm 

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

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

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

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

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. 160

395 394     elementy systemów 



Kent
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ DZIENNY STR. 118 / 
SYPIALNIA STR. 280 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 316

ATUTY
I FUNKCJE

kasztan

ELEMENTY KOLEKCJI 

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

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

szafka na buty 
EBUT 88
gł./szer./wys.
32/88,5/59,5 cm

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

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

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

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

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

krzesło
SMALL
gł./szer./wys. 
52/47/92 cm

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

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

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

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

fornir (tylko 
w kolorze kasztan)



ELEMENTY KOLEKCJI 

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

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

witryna
DWIT 3D2S
gł./szer./wys. 
44/156,5/200 cm

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

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

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

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

witryna
DNAD 3W/65
gł./szer./wys. 
42/136,5 /65cm

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

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

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

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

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

lustro
DLUS131
gł./szer./wys. 
7,5/131,5/87 cm

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

szafka
DKOM4D
gł./szer./wys. 
46/180/87 cm

UWAGA!
Witryny 
posiadają 
szkło typu 
ornament 
Sahara.

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

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

szafa
DSZF4D1S
gł./szer./wys. 
63/206,50/220 cm

łóżko
DLOZ160
dł./szer./wys. 
210/169/60-83 cm

szafka nocna
DKOM1S 
gł./szer./wys. 
38/50/57,50 cm

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

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

kasztan / orzech włoski

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

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

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

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

fotel
DFOT
gł./szer./wys. 
68/59/97-110 cm

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ DZIENNY STR. 114

ATUTY
I FUNKCJE

Bawaria

397 396     elementy systemów 



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. 196

ELEMENTY KOLEKCJI 

materac na ramie 
drewnianej w opcji

materac na ramie 
drewnianej w opcji



ELEMENTY KOLEKCJI 

Indiana
ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 220 /
PRZEDPOKÓJ STR. 316

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 szufl ada, 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 

399 398     elementy systemów 



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

 biały alpejski / 
biały połysk

 biały alpejski

ATUTY
I FUNKCJE

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 204



ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb sonoma / biały połysk

Bigi
ATUTY
I FUNKCJE

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

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

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

przedpokój 
BIGI
gł./wys.
36/198 cm

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

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

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

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

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

regał
REG2S/124/197
gł./szer./wys.
35,5/124/197,5 cm

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

szafa
SZF2D/68
gł./szer./wys.
36/68/198 cm

wieszak 
WIE/50/185
gł./szer./wys.
35/50/198 cm

regał zamknięty
SZF2D1S/68/197
gł./szer./wys.
35,5/68/197,5 cm

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

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

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

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

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIAŁACH: 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 192 / 
PRZEDPOKÓJ STR. 312

401 400     elementy systemów 



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. 232



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

szufl ada na rolkach
SZU
dł./szer./wys.
199/71,5/19,5 cm

łóżko dolne na rolkach
LOZ/85D
dł./szer./wys.
199/95,5/21 cm

• bez wkładu, z materacem • w opcji do łóżka dostępna 
  szufl ada lub łóżko dolne

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 224

3
WERSJE

KOLORYSTYCZNE 

403 402     elementy systemów 



ATUTY
I FUNKCJE

blacha / klepka blacha / klepka / jeans

Drago

2
WERSJE

KOLORYSTYCZNE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
POKÓJ MŁODZIEŻOWY STR. 200

biurko
BIU1D1S
dł./szer./wys.
120/60/74 cm

szafka wisząca
SFW/120
gł./szer./wys.
24,5/120/51,5 cm

skrzynka wysuwana
SFW/120 opcja

biurko
KOM4S/90
gł./szer./wys.
40/90/82,5 cm

regał
REG1D3S
gł./szer./wys.
40/80/197,5 cm

szafa
SZF2D
gł./szer./wys.
56/80/197,5 cm

ELEMENTY KOLEKCJI 

BRW Office ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
MIEJSCE DO PRACY STR. 240

ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb sonoma

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  

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



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.

dąb san remo jasny / 
biały lustrzany połysk

szary wolfram / 
dąb san remo jasny

dąb san remo jasny  szary wolfram / dąb san remo 
jasny / biały lustrzany połysk

ATUTY
I FUNKCJE

4
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
MIEJSCE DO PRACY STR. 238
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Roksana II

Dostępne również w rozmiarze :
140 - 241/168/91cm, powierzchnia spania 140/200 cm
180 - 241/207/91cm, powierzchnia spania 180/200 cm

w opcji: materac, stelaż lub pakiet LMBK 
(stelaż na podnośnikach gazowych, pojemnik na pościel) 

szafa
SZF3D/22/18
gł./szer./wys.
58,5/180/221 cm

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

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
dł./szer./wys.
241/188/91 cm
powierzchnia spania 160/200 cm

szufl ada
SZUF/60
w opcji

półki 2 szt.
SZF3D/22/18
w opcji

półka
POL/OB/60
w opcji

półka 
POL/60-BK
w opcji

biały lakier wysoki połysk / biały wysoki połysk

ATUTY
I FUNKCJE

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 278 

Stockholm ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 246 

ATUTY
I FUNKCJE

ELEMENTY KOLEKCJI 

ELEMENTY KOLEKCJI 

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

wieszak 
na spodnie
WIE/60
w opcji



ELEMENTY KOLEKCJI 

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 286 Luca

modrzew sibiu jasny / sosna larico

łóżko
LOZ/180
dł./szer./wys.
205,5/186/58,5-90,5 cm  

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
205,5/166/58,5-90,5 cm  

szufl ada
SZU
dł./szer./wys.
104/80/21 cm  

komoda
KOM2D4S
gł./szer./wys.
42/150/90,5 cm  

szafa
SZF5D
gł./szer./wys.
61,5/241/212,5 cm

szafka nocna
KOM1S
gł./szer./wys.
42/60/49 cm

• łóżka sprzedawane w komplecie z 2 szufl adami

ATUTY
I FUNKCJE

Belinda ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 299 

ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb sonoma / biały

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
212/171/53-86 cm   

szafa
SZF4D
gł./szer./wys.
60/240/220 cm

szafka nocna
KOM2S
gł./szer./wys.
42/57/41 cm
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ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb sonoma wenge

Doors

2
WERSJE 

KOLORYSTYCZNE 

szafa
SZF4D
gł./szer./wys.
59/227,5/213 cm

szafka nocna
KOM2S
gł./szer./wys.
41/46/40 cm

łóżko
LOZ/160
dł./szer./wys.
204/165/40-85 cm

Martina ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 296 

ELEMENTY KOLEKCJI 

dąb san remo / biały

ZOBACZ TĘ KOLEKCJĘ W DZIALE: 
SYPIALNIA STR. 284 

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

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

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

łóżko
HLOZ/140
dł./szer./wys.
205,5/148,5/36-73,5 cm

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

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



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.
*Oprawa przystosowana do żarówek o kl.en. od A++ do E.

legenda / objaśnienie oznaczeń

oświetlenie
halogenowe

drewno naturalne
i fornir

pojemnik 
na pościel

elementy 
do indywidualnej 
konfi guracji

energooszczędne
oświetlenie LED 
w opcji

energooszczędne
oświetlenie LED 
w standardzie

naciśnij,
aby otworzyć

folia o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

laminat o podwyższonej
odporności 
na zarysowania

witryny ze szkła 
hartowanego

płynne i ciche 
domykanie szufl ad

równomierne i ciche 
domykanie frontów

materac i wkład 
do łóżka w opcji

wezgłowie
tapicerowane 
w opcji

szufl ada 
na pościel

powierzchnia 
lakierowana

dodatkowe
półki w opcji

rozkładana

stelaż 
na podnośnikach
gazowych

fronty 
w połysku

markowe 
zawiasy
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Dowolność wyboru

Nieograniczone 
możliwości

Bezpieczeństwo

Niepowtarzalny klimat

stylistyka

modułowość

szkło 

hartowane

oświetlenie 

LED

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, kla-
syka czy skandynawskie impresje – każdy znajdzie 
tu coś dla siebie.

Dzięki meblom modułowym zyskujesz jeszcze więk-
sze możliwości aranżacji wymarzonego mieszkania. 
Nasze kolekcje składają się z wielu zróżnicowanych 
elementów, które możesz swobodnie ze sobą łą-
czyć i zestawiać w dowolne konfi guracje.

Szkło hartowane to doskonały odpowiednik zwy-
kłego szkła. W procesie hartowania materiał ten zy-
skuje zdecydowanie większą odporność na zaryso-
wania, stłuczenia i inne uszkodzenia mechaniczne, 
dzięki czemu jest trwalszy i bezpieczny.

Energooszczędne oświetlenie LED to produkt, 
który przy niewielkim zużyciu energii pozwoli cał-
kowicie odmienić wygląd wnętrza. Światełka LED 
zastosowane w witrynach czy półkach wiszących 
wnoszą do pomieszczenia oryginalny styl i podkre-
ślają 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.

Komfort

Naturalne materiały

system cichego 

domykania

drewno 

i fornir

Zawiasy i prowadnice z systemem cichego samodo-
mykania wyposażone są w specjalne hamulce. Me-
chanizm uruchamia się w końcowej fazie zamykania 
i delikatnie domyka drzwi szafek i fronty szufl ad, 
dzięki czemu zyskujesz jeszcze większy komfort 
użytkowania naszych mebli.

Naturalne drewno to materiał najwyższej jakości. 
Jego naturalny wygląd i faktura oraz piękny spo-
sób, w jaki się starzeje, sprawia, że prezentuje się 
wyjątkowo nawet po upływie wielu lat. Jego odpo-
wiednikiem jest fornir, czyli cienkie płaty drewna, 
które mają podobne właściwości.





Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (06/2017). Podane 
wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.com.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrz-
nymi (uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymen-
tu 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 ceny są cenami detalicznymi, sugerowanymi w okresie do 30.04.2018 r.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
 

Więcej inspiracji 
i adresy naszych salonów 
znajdziesz na brw.com.pl

Pobierz aplikację 
mobilną

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




