


 MEBAS to firma prowadzona przez ambitnych ludzi. 
Dzięki temu rozwija się prężnie i dynamicznie. Nie boimy 
się wyzwań, mamy bardzo duże doświadczenie w branży 
meblowej.

 Zamysłem powstania firmy było to, aby meble, które 
są przez nas tworzone mogły jak w największym stopniu 
zaspokoić potrzeby klientów nawet tych najbardziej 
wymagających, dlatego wszystko co wykonujemy robimy         
z pasją i zaangażowaniem. 
 
 Dzięki umiejętnościom i zamiłowaniu do wykonywanej 
pracy stolarzy, tapicerów oraz krawcowych, nasi klienci 
mogą cieszyć się wygodnymi, eleganckimi i funkcjonalnymi 
meblami. 
 
 Można nam w pełni zaufać gwarantujemy miłą obsługę 
i rzetelność, ponieważ dobre relacje międzyludzkie są dla nas 
najważniejsze.
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Piero
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.    337 / 207 / 83 cm

www.mebas.pl4.

Wybarwienia drewna



Verona
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.    285 / 245 / 88 cm

www.mebas.pl5.



www.mebas.pl6. www.mebas.pl

Grande
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.    285 / 220 / 92-105 cm



Villa
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   270 / 220 / 72 cm
pow. spania    212 / 138 cm

7. www.mebas.pl



Villa 2
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   270 / 220 / 72 cm
pow. spania    212 / 138 cm

8. www.mebas.pl



Kapri
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   260 / 220 / 87 cm
pow. spania    207 / 130 cm

9. www.mebas.pl



Brixen
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.  274 / 220 / 72 cm
pow. spania   218 / 137 cm

www.mebas.pl10. www.mebas.pl



Hugo U
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   303 / 145 / 90 cm
pow. spania    270 / 130 cm

11. www.mebas.pl

Opcja: Hugo uniwersalne
szer. /gł. /wys.   230 / 145 / 90 cm
pow. spania    200 / 130 cm



Porto II
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   232 / 170 / 96-108 cm
pow. spania    204 / 126 cm

12. www.mebas.pl



Malaga
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   249 / 147 / 94 cm
pow. spania    198 / 130 cm

Wybarwienia drewna

13. www.mebas.pl



Wave
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   230 / 145 / 92 cm
pow. spania    198 / 130 cm

Wybarwienia drewna

14. www.mebas.pl



Vito
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   230 / 145 / 90 cm
pow. spania    198 / 130 cm

Wybarwienia drewna

15. www.mebas.pl



Venice
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   230 / 147 / 92 cm
pow. spania    198 / 130 cm

Wybarwienia drewna

16. www.mebas.pl



Luna
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   225 / 150 / 95 cm
pow. spania    198 / 135 cm

Wybarwienia drewna

17. www.mebas.pl



Leny
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   223 / 150 / 95 cm
pow. spania    198 / 135 cm

Wybarwienia drewna

18. www.mebas.pl



Dakota
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.   223 / 150 / 92 cm
pow. spania    198 / 135 cm

Wybarwienia drewna

19. www.mebas.pl



Kora 
NAROŻNIK

SOFA   szer. /gł. /wys.    191 / 90 / 84 cm
PUFA   szer. /gł. /wys    75 / 75 / 45 cm

www.mebas.pl20.

Wybarwienia drewna

Narożnik jako sofa z pufą



Bubble
SOFA

szer. /gł. /wys.   220 / 90 / 80 cm
pow. spania    192 / 105 cm

Wybarwienia drewna

21. www.mebas.pl



Wave
SOFA

szer. /gł. /wys.   220 / 96 / 90 cm
pow. spania    189 / 143 cm

Wybarwienia drewna

22. www.mebas.pl



Venice
SOFA

szer. /gł. /wys.   220 / 96 / 90 cm
pow. spania    189 / 143 cm

Wybarwienia drewna

23. www.mebas.pl



Luna
SOFA

szer. /gł. /wys.   225 / 94 / 91 cm
pow. spania    195 / 140 cm

Wybarwienia drewna

24. www.mebas.pl



Vida
SOFA

szer. /gł. /wys.   222 / 98 / 90 cm
pow. spania    189 / 143 cm

Wybarwienia drewna

25. www.mebas.pl



Dakota III
SOFA

szer. /gł. /wys.   217 / 96 / 93 cm
pow. spania    195 / 143 cm

Wybarwienia drewna

26. www.mebas.pl



Orion
SOFA

szer. /gł. /wys.   217 / 95 / 91 cm
pow. spania    195 / 143 cm

27. www.mebas.pl

Wybarwienia drewna



Lady
SOFA

szer. /gł. /wys.   217 / 95 / 91 cm
pow. spania    195 / 143 cm

28. www.mebas.pl

Wybarwienia drewna



Kora III
SOFA

szer. /gł. /wys.   191 / 90 / 84 cm

www.mebas.pl29.

Wybarwienia drewna



Next
SOFA

szer. /gł. /wys.   215 / 101 / 93 cm
pow. spania    188 / 150 cm

30. www.mebas.pl



Enzo
SOFA

szer. /gł. /wys.   195 / 90 / 98 cm
pow. spania    195 / 143 cm

31. www.mebas.pl



Leoni
SOFA

szer. /gł. /wys.   195 / 90 / 98 cm
pow. spania    195 / 143 cm

32. www.mebas.pl



Verona III+II+I
SET

III os.    szer. /gł. /wys.    233 / 103 / 87 cm
II os.     szer. /gł. /wys.    168 / 103 / 87 cm
Fotel    szer. /gł. /wys.    103 / 103 / 87 cm

www.mebas.pl33. www.mebas.pl



Domino Pik III+II+I
SET

III os.   szer. /gł. /wys.    168 / 80 / 76 cm
II os.    szer. /gł. /wys.    127 / 80 / 76 cm
Fotel   szer. /gł. /wys.    80 / 80 / 76 cm

www.mebas.pl34. www.mebas.pl

Wybarwienia drewna



Florence III+II+I
SET

III os.   szer. /gł. /wys.    168 / 80 / 76 cm
II os.    szer. /gł. /wys.    127 / 80 / 76 cm
Fotel   szer. /gł. /wys.    80 / 80 / 76 cm

www.mebas.pl35. www.mebas.pl

Wybarwienia drewna



Davis
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.    285 / 245 / 88 cm

www.mebas.pl36. www.mebas.pl



Porto
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.  
232  / 170 / 96-108 cm
pow. spania   204 / 126 cm

www.mebas.pl37. www.mebas.pl



Arosa
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.  230 / 145 / 82 cm
pow. spania   195 / 130 cm

www.mebas.pl38. www.mebas.pl



Solden
NAROŻNIK

szer. /gł. /wys.  220 / 145 / 82 cm
pow. spania   195 / 130 cm

www.mebas.pl39. www.mebas.pl



Leon
SOFA

szer. /gł. /wys.   195 / 90 / 98 cm
pow. spania    195 / 143 cm

www.mebas.pl40.



Elvis
SZEZLONG

szer. /gł. /wys.   183 / 67 / 83 cm

www.mebas.pl41.

Merlin
SZEZLONG

szer. /gł. /wys.   183 / 67 / 83 cm



Leny
PUFA

szer. /gł. /wys.   60 / 45 / 45 cm

www.mebas.pl42.

Kora
PUFA

szer. /gł. /wys.   75 / 75 / 45 cm

Wybarwienia drewnaWybarwienia drewna

Vito
PUFA

szer. /gł. /wys.   60 / 45 / 45 cm

Wybarwienia drewna



Gala 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl43.



Gladiolo 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl44.



Orchidea 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl45.



Giacinto 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl46.



Tulipano 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl47.



Violetta
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
162-182-202 / 215 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm

www.mebas.pl48.



Astro 
ŁÓŻKO

www.mebas.pl49.

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180 / 200 cm



Garofano 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl50.



Gerbera 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl51.



Giglio 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl52.



Iris 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl53.



Mandragola 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl54.



Narciso 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl55.



Zinnia 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl56.



Rosa 
ŁÓŻKO

szer. /gł. /wys.wezgłowia
142-162-182-202 / 207 / 123 cm

pow. spania    
140-160-180-200 / 200 cm

www.mebas.pl57.



 Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie 
prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych w ofercie 
mebli, nie zmieniając ogólnego charakteru. 

 Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki 
druku kolory w katalogu mogą rożnić się od  rzeczywistych. 
Elementy dekoracyjne użyte do prezentacji mebla nie 
stanowią jego cześći / nie są wliczone w cenę mebli.

 Podane wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie oraz 
są wymiarami zewnętrznymi  podanymi w centymetrach. 
 
 Wymiary mogą odbiegać od podanych + - 4 cm

sprężyna typu “bonell”/“bonell” spring  

sprężyna falista/wave spring  

drewno do wyboru/selecting the colour of wood

poduszki z wsadem z kulki sylikonowej/silicone 
pillows  

automat wspomagający rozkładnie/bed mechanism  

 funkcja spania/bed function  

 pojemnik na pościel/box  

 dwa pojemniki na pościel/2 boxes  

  regulowane zagłówki/adjustable headrests  

 narożnik uniwersalny/reversible corner  

 tapicerowane plecy/upholstered back  

STRONĘ NAROŻNIKA OKREŚLAMY STOJĄC FRONTEM DO 
MEBLA


