
#bezkonkurencyjne ceny

www.atreve.pl

Wiosna  2018



Funkcjonalność...



...i elegancja



Madamme
krzesło tapicerowane
kolor: niebieski, szary
stelaż drewno kolor dąb
wys.-100,5 cm / wys. siedź.-51 cm
szer.-51 cm / gł.-44 cm

zdobione chromowanymi gwoździami i kołatką
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wyrenderowana aranżacja z krzesłem 
LORD
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Lord
krzesło tapicerowane
kolor: szary, beżowy
stelaż drewno kolor dąb
wys.-100 cm / wys. siedź.-50 cm
szer.-51 cm / głęb.-44 cm

pikowanie chesterfield 
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Angel
fotel tapicerowany
kolor: wg. wzornika ATREVE
stelaż drewno - kolory: buk, orzech
wys.-93 cm / wys. siedź.-42 cm
szer.-79 cm / głęb.-91 cm

Angel
pufa
kolor: wg. wzornika ATREVE
stelaż drewno - kolory: buk, orzech
wys.-37 cm /  szer.-62 cm / głęb.-41 cm

klasyczne pikowanie, skandynawskie wzornictwo
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Angel Geo
fotel tapicerowany
kolor: wzornik Atreve/wzory geometryczne
stelaż drewno - kolory: buk, orzech, biały, czarny
wys.-93 cm / wys. siedź.-42 cm
szer.-79 cm / głęb.-91 cm
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Cherub
fotel tapicerowany
kolor: wg. wzornika ATREVE
stelaż drewno - kolory: buk, orzech
wys.-93 cm / wys. siedź.-42 cm
szer.-79 cm / głęb.-91 cmbo
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Metalowa noga, malowana 
proszkowo w kolorze czarnym 

i efekcie dębu.
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Olivier
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: wzornik ATREVE - HEX
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt”,
wys.-93 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-49 cm / głęb.-55 cm

Luis
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: c. szary, j. szary, 
stelaż: metal, kolor: czarny 
wys.-93 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-49 cm / głęb.-55 cm

wyprofilowane oparcie
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DC-310
krzesło tapicerowane, ekoskóra
kolor szary/biały
stelaż: metal kolor czarny
wys.-89 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-47 cm / głęb.-55 cm

Haris
stół MDF lakierowany
kolor: biały matowy
stelaż: metal, kolor czarny
A: dł.-140 (180) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
B: dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-75 cm
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Soul Sky
krzesło tapicerowane tkanina
kolory: biała piokwana ekoskóra/wzornik
stelaż: metal, kolor czarny
wys.-89 cm / wys. siedź.-47 cm

Soul
krzesło tapicerowane tkanina
kolor: wzornik 
stelaż: metal kolor czarny
wys.-89 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-47 cm / głęb.-55 cm
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Hugo 2
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolor wzornik ATREVE, wzór hexagon
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-49 cm / głęb.-54 cm

Hugo A
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolor wzornik ATREVE
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-49 cm / głęb.-54 cm

Hugo
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolor wzornik ATREVE, wzór hexagon
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-49 cm / głęb.-54 cm
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Dante
stół drewniany
kolor: biały lakier mat
stelaż: drewno bukowe
A: dł.-120 (160) cm / szer.-80 cm / wys.-76 cm
B: dł.-140 (180-220) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm

Stół rozkładany w dwóch wersjach rozmiarowych
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Marocco 120
stół drewniany 120x80
blat: okleina naturalna kolor biały
stelaż: nogi dąb bielony
dł.-120 cm / szer.- 80 cm / wys.- 75 cm

Marocco
krzesło drewniane
siedzisko: tapicerowane, kolor jasny szary 
stelaż: drewno, kolor dąb bielony
wys.-80 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-46 cm / gł.-40 cm

stelaż z litego drewna
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Marocco Orzech 150
Stół
blat: okleina naturalna kolor biały
stelaż: nogi kolor dąb
dł.-150 (195) cm / szer.- 90 cm / wys.- 75 cm

Marocco Dąb 150
Stół
blat: okleina naturalna kolor biały
stelaż: nogi kolor dąb
dł.-150 (195) cm / szer.- 90 cm / wys.- 75 cm

wkładka umożliwiająca rozłożenie stołu do 195 cm
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Anett
krzesło tapicerowane, ekoskóra
kolory: wzornik Atreve
stelaż: drewno bukowe
wys.-82 cm / wys. siedź.-48 cm / szer.-48 cm / głęb.-54 cm

Rene
krzesło tapicerowane, ekoskóra
kolory: wzornik Atreve
stelaż: drewno bukowe
wys.-82 cm / wys. siedź.-48 cm / szer.-48 cm / głęb.-54 cm

Westa
krzesło tapicerowane
kolory: ciemny szary, jasny szary, żółty
stelaż: drewno bukowe
wys.-84 cm / wys. siedź.-48 cm
szer.-49 cm / głęb.-52 cm
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Fiord Patchwork
krzesło tapicerowane, 
kolory: tkanina patchwork
stelaż: drewno bukowe
wys.-84 cm / wys. siedź.-48 cm
szer.-49 cm / głęb.-52 cm

Fiord 3
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: c. szary, j. szary, żółty
stelaż: drewno bukowe
wys.-84 cm / wys. siedź.-48 cmszer.-49 cm / głęb.-52 cm
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Queen
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: jasny szary, żółty, niebieski
stelaż: drewno bukowe
wys.-81 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-49 cm / głęb.-55 cm

King
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: jasny szary, żółty, niebieski
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-49 cm / głęb.-55 cm
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Nordic
stół MDF lakierowany
kolor: biały mat
stelaż: drewno, kolor buk
dł.-120 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
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Doris
krzesło tapicerowane
kolory: szary, srebrny
stelaż: metal, kolor czarny
wys.-99 cm / wys. siedź.-48 cm
szer.-45 cm / gł.-42,5 cm

Milano
stół
blat: okleina naturalna kolor dąb
stelaż: nogi metalowe kolor czarny
dł.-160 (240) cm / szer.- 90 cm / wys.- 75 cm

Loft
regał 
półka: płyta laminowana
stelaż: metalowy
kolor: dąb/czarny
wys.-175 cm / szer.-135cm / głęb.- 35 cm

wkładki umożliwiające rozłożenie stołu do 240 cm
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Lars
krzesło tapicerowane, tkanina+ekoskóra 
kolory: c. szary+brąz, c. szary+bordo 
c. szary+beż, j. szary+czarny
stelaż: metal, kolor czarny 
wys.-84 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-45 cm / głęb.-60 cm

Lars 1
krzesło tapicerowane, tkanina+ekoskóra 
kolor:  c. szary+brąz
stelaż: metal chromowany 
wys.-84 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-45 cm / głęb.-60 cm

Loft
stół: blat okleina naturalna kolor: dąb
stelaż: metal, kolory: czarny, biały
dł.-150 cm / szer.-90 cm / wys.-75 cm
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Ghost
stół
blat: okleina naturalna kolor dąb
stelaż: nogi kolor dębowy
dł.-150 (195) cm / szer.- 90 cm / wys.- 75 cm

Eliza
krzesło tapicerowane,
kolory: ciepły szary
stelaż: metal, kolor dąb
wys.-91 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-45 cm / gł.-44 cm
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John
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: jasny szary, ciemny szary
stelaż: metal, kolor dąb
wys.-100 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-46 cm / gł.-44 cm

Fiona
krzesło tapicerowane,
kolory: ciepły szary
stelaż: metal, kolor dąb
wys.-91 cm / wys. siedź.-50 cm
szer.-48 cm / gł.-44 cm

efekt drewnianej nogi
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Tony
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: szary
stelaż: metal, kolor: dąb „efekt” 
wys.-97 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-43 cm / głęb.-52 cm

Caren
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: szary, 
stelaż: metal 
wys.-100 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-48 cm / głęb.-55 cm

Aura
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: jasny szary, c. szary
stelaż: metal, kolor dąb
wys.-98 cm / wys. siedź.-48 cm
szer.-43 cm / gł.-44 cm

Nils
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolor: szary
stelaż: metal, kolory: dąb „efekt” 
wys.-93 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-43 cm / głęb.-49 cm

stylowe przeszycia
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Alice
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: ciemny szary
stelaż: metal chromowany
wys.-111 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-52 cm / gł.-47 cm
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Simon
stół MDF
kolor: biały
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt” 
dł.-120 cm / szer.-70 cm / wys.-75 cm

Simon
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: szary, c. beż, niebieski, granatowy, żółty
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt”
wys.-87 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm
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Sims
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: szary, czarny, srebrny
stelaż: metal, kolor: dąb „efekt”
wys.-88 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-44 cm / głęb.-57 cm

Gucio
krzesło tapicerowane, tkanina+ekoskóra
kolor niebieski+szary
stelaż: metal, kolor dąb „efekt”
wys.-90 cm / wys. siedź.-45 cm
szer.-48 cm / głęb.-53 cm

Song
krzesło tapicerowane, tkanina aksamit
kolory: c.szary, j.szary, granatowy
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt”
wys.-78 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-50 cm / głęb.-52 cm
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Timor
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: wzornik ATREVE HEX
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt” 
wys.-87 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm

Simon 2
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: szary, mięta
stelaż: metal, kolor: dąb „efekt” 
wys.-87 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm

Viktor
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: niebieski, szary, zielony
stelaż: metal, kolory: czarny,
wys.-85 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm
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Fiord
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, beż, ciemny szary, jasny szary
czarny, niebieski, morski, żółty, różowy, pomarańczowy
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-48 cm / głęb.-52 cm

Fiord 2
krzesło z tworzywa sztucznego 
kolory: biały+szary, biały+czarny, beż+szary 
stelaż: drewno, buk 
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-48 cm / głęb.-52 cm

Fiord transparentny
krzesło z tworzywa sztucznego
kolor transparentny
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-48 cm / głęb.-52 cm
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Tess
krzesło tapicerowane, ekoskóra
kolory: biały, ciemny szary, czarny, cappuccino, krem, różowy, żółty, niebieski
stelaż: drewno bukowe
wys.-82 cm / wys. siedź.-48 cm / szer.-48 cm / głęb.-54 cm

Niki 1
stół, blat MDF lakierowany
kolor: biały mat
stelaż: metal+drewno, kolor biały/buk
dł.-120 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm

Niki 2
stół, blat MDF lakierowany
kolor: biały mat
stelaż: metal+drewno, kolor biały/buk
dł.-80 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
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Olsen
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, ciemny szary, jasny szary, czarny
niebieski, morski, różowy, zielony
stelaż: drewno bukowe
wys.-84 cm / wys. siedź.-48 cm / szer.-48 cm / głęb.-52 cm

Stella
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały,  szary
stelaż: drewno bukowe
wys.-82 cm / wys. siedź.-49 cm / szer.-47 cm / głęb.-55 cm
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Amy Patchwork
krzesło tapicerowane 
tkanina patchwork
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-48 cm / głęb.-53 cm

Amy
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, beż, jasny szary, ciemny szary
czarny, niebieski, różowy, zielony, żółty
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-45 cm / szer.-47 cm / głęb.-50 cm

Amy transparent
krzesło z tworzywa sztucznego
kolor transparentny
stelaż: drewno bukowe
wys.-83 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-48 cm / głęb.-53 cm

42



Vigo
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, ciemny szary, jasny szary, czarny, niebieski, różowy
stelaż: drewno bukowe
wys.-84 cm / wys. siedź.-45 cm / szer.-47 cm / głęb.-50 cm

Edi
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, ciemny szary, jasny szary, czarny, niebieski, różowy
stelaż: drewno bukowe
wys.-85 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-46 cm / głęb.-55 cm

43



Eliot
krzesło tapicerowane, ekoskóra
kolory: biały, cappuccino, krem
czarny, niebieski, szary, różowy, żółty, 
stelaż: drewno bukowe
wys.-72 cm / wys. siedź.-44 cm
szer.-49 cm / głęb.-56 cm

Niki 3
stół MDF lakierowany
kolor: biały mat
stelaż: metal+drewno, kolor czarny/buk
szer.-Ø 80 cm / wys.-76 cm
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Bella
krzesło z tworzywa sztucznego
kolory: biały, ciemny szary, czarny, 
stelaż: metal chromowany
wys.-80 cm / wys. siedź.-46 cm
szer.-62 cm / głęb.-61 cm

Eliot 2
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: ciemny szary, jasny szary,
niebieski, żółty, 
stelaż: drewno bukowe
wys.-72 cm / wys. siedź.-44 cm
szer.-49 cm / głęb.-56 cm
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Amy hoker
hoker z tworzywa sztucznego
kolory: biały, ciemny szary, czarny, 
stelaż: drewno bukowe
wys.-107 cm / wys. siedź.-69 cm
szer.-47 cm / głęb.-57 cm

Simon 2 hoker
hoker tapicerowany, ekoskóra
kolor: czarny
stelaż: metal, kolor: dąb „efekt” 
wys.-105 cm / wys. siedź.-74cm 
szer.-43 cm / głęb.-50 cm

Fiord Hoker
hoker z tworzywa sztucznego
kolory: biały,  szary
stelaż: drewno bukowe
wys.-101 cm / wys. siedź.-76 cm
szer.-39 cm / głęb.-45 cm

Simon hoker 
hoker tapicerowany, tkanina 
kolory: szary, c. beż
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt”
wys.-93 cm / wys. siedź.-74 cm 
szer.-43 cm / głęb.-44 cm
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Simon hoker 
hoker tapicerowany, tkanina 
kolory: szary, c. beż
stelaż: metal, kolory: czarny, dąb „efekt”
wys.-93 cm / wys. siedź.-74 cm 
szer.-43 cm / głęb.-44 cm

DC-101
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: czarny, 
stelaż: metal chromowany 
wys.-96 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-42 cm / głęb.-46 cm

DC-103
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: 
c. szary - stelaż: metal, kolor dąb „efekt” 
j. szary - stelaż: metal, kolor czarny, dąb „efekt” 
wys.-96 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-42 cm / głęb.-46 cm

DC-107
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: szary,
stelaż: metalowy czarny
ttwys.-96 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-42 cm / głęb.-46 cm

DC-106
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: czarny, szary, brązowy
stelaż: metalowy
wys.-96 cm / wys. siedź.-46 cm / szer.-42 cm / głęb.-46 cm
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DC265
krzesło tapicerowane, tkanina
kolory: c. szary, niebieski, żółty
stelaż: metal chromowany
wys.-92 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-44 cm / głęb.-52 cm

DC200
krzesło tapicerowane, tkanina+ekoskóra 
kolory: szary+j. szary, c. szary+biały, szary+biały
stelaż: metal chromowany 
wys.-105 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-43 cm / głęb.-54 cm

siedzisko zdobione przeszyciami
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Cesar
stół lakierowany
kolor: cappuccino+dąb 
stelaż: stal szczotkowana
dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm

Cesar
stół okleina naturalna
kolor: dąb
stelaż: stal szczotkowana
dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm

DC240
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: cappuccino 
stelaż: metal chromowany 
wys.-99 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-43 cm / głęb.-54 cm

DC245
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: szary, cappuccino, biały
stelaż: metal chrom
wys.-100 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-44 cm / głęb.-58 cm

blat wykończony okleiną naturalną
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Fabio
stół lakierowany
kolor: biały+beton
dł.-160 (220) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm

Fabio
stół lakierowany
kolor: biały 
dł.-140 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm
dł.-160 (220) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm

DC-225
krzesło tapicerowane, tkanina + ekoskóra 
kolory: szary+biały, szary+czarny, szary+pomarańczowy
stelaż: metal chrom
wys.-97 cm / wys. siedź.-47 cm / szer.-45 cm / głęb.-56 cm

stół lakierowany z metalicznymi
wstawkami w blacie i kolumnie
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DC235
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: szary, cappuccino, czarny 
stelaż: stal szczotkowana 
wys.-97 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-43 cm / głęb.-52 cm

DC230
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: beż, szary 
stelaż: metal chromowany 
wys.-102 cm / wys. siedź.-47 cm / szer.-44 cm / głęb.-51 cm

DC320
krzesło tapicerowane, tkanina 
kolory: szary
stelaż: metal chromowany
wys.-101 cm / wys. siedź.-47 cm
szer.-43 cm / gł.-43 cm

ergonomiczny profil

db
ał

oś
ć 

o 
de

ta
le

51



DC205
krzesło tapicerowane ekoskórą 
kolory: cappuccino, szary / biały
stelaż: metal chromowany
wys.-100 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-45 cm / głęb.-54 cm

DC220
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: szary+biały 
stelaż: metal chromowany 
wys.-99 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm

DC215
krzesło tapicerowane, tkanina+ekoskóra 
kolory: beż+fiolet 
stelaż: metal chromowany 
wys.-98 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-44 cm / głęb.-52 cm

Rosa
stół lakierowany
kolor: biały 
A: dł.-120 (160) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
B: dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-75 cm

synchroniczne rozkładanie
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Lorenzo
stół lakierowany
kolor: biały lakier
dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-75 cm

DC255
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: biały, j. szary, c.szary, cappuccino 
stelaż: metal chromowany 
wys.-102 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-44 cm / głęb.-55 cm

DC250
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolor: biały, szary 
stelaż: metal 
wys.-98 cm / wys. siedź.-45 cm 
szer.-45 cm / głęb.-57 cm

kolumna lakierowana w kolorze blatu
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DC300
krzesło tapicerowane, ekoskóra 
kolory: czarny, biały, szary, cappucino
stelaż: metal chromowany 
wys.-102 cm / wys. siedź.-47 cm 
szer.-46 cm / głęb.-52 cm

Florence
stół lakierowany
kolory: cappuccino, biały
dł.-120 (160) cm / szer.-80 cm / wys.-76 cm
dł.-160 (200) cm / szer.-90 cm / wys.-76 cm
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DK11
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: biały
wys.-94 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm

DK12
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: biały
wys.-94 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm

Flip - Flop
stół: blat płyta laminat kolor: dąb naturalny
stelaż: drewno bukowe kolor: biały
A: dł.-80 cm / szer.-40 (80) cm / wys.-75 cm
B: dł.-60 (120) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
C: dł.-80 (160) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cmv

Kenia
stół: blat okleina naturalna kolor: dąb 
stelaż: drewno bukowe kolor: biały
A: dł.-80 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
B: dł.-150 (195) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
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DK01
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: dąb burgundzki
wys.-96 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm

Ring
stół: blat płyta laminat kolor: dąb burgundzki
stelaż: drewno bukowe kolor: dąb burgundzki
szer.-Ø 100 cm / wys.-76 cm

Latte
stół: blat płyta laminat kolor: dąb burgundzki
stelaż: drewno bukowe kolor: biały
A: dł.-80 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
B: dł.-120 (160) cm / szer.-70 cm / wys.-75 cm
C: dł.-140 (180) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm

DK02
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: dąb burgundzki
wys.-94 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm

DK05
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: dąb burgundzki
wys.-96 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm
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Aron
stół: blat płyta laminat kolor: dąb burgundzki
stelaż: drewno bukowe kolor: dąb burgundzki
A: dł.-80 cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm
B: dł.-120 (160) cm / szer.-70 cm / wys.-75 cm
C: dł.-140 (180) cm / szer.-80 cm / wys.-75 cm

DK03
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: dąb burgundzki
wys.-94 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm

DK04
krzesło drewniane z tapicerowanym
siedziskiem kolor: szary
stelaż: drewno bukowe, kolor: dąb burgundzki
wys.-96 cm / wys. siedź.-48 cm 
szer.-43cm / głęb.-40 cm
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Klara 1
ława MDF
kolor: orzech 
stelaż: metal, kolor czarny
śr.-86 cm / wys.-35 cm

Klara 2
ława MDF
kolor: orzech 
stelaż: metal, kolor czarny
dł.-120 cm / szer.-67 cm / wys.-35 cm

Klara 3
ława MDF
kolor: orzech 
stelaż: metal, kolor czarny
dł.-57 cm / szer.-57 cm / wys.-47 cm

Klara 4
ława MDF
kolor: orzech 
stelaż: metal, kolor czarny
śr.-55 cm / wys.-55 cm
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Nina A
ława szkło+MDF
kolor: dąb sonoma, beton efekt, venge 
biały lakier, szary lakier
stelaż: MDF 
dł.-100 cm / szer.-60 cm / wys.-55 cm

Nina B
ława szkło+MDF
kolor: dąb sonoma, beton efekt, venge, szary lakier
stelaż: MDF 
dł.-60 cm / szer.-60 cm / wys.-55 cm
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Aston
fotel  
kolor: wg. wzornika
obrotowa podstawa
wys.-65 cm / wys. siedź. 35 cm / szer.-78 cm / głęb.-78 cm

Aston
pufa  
kolor: wg. wzornika
obrotowa podstawa
szer.-Ø 60 cm / wys.-35 cm

Aston 2
fotel  
kolor: wg. wzornika
obrotowa podstawa
wys.-65 cm / wys. siedź. 35 cm / szer.-78 cm / głęb.-78 cm

Vako
fotel  
kolor: wg. wzornika
obrotowa podstawa
wys.-103 cm / wys. siedź. 42 cm / szer.-85 cm / głęb.-96 cm
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Amelia 3
sofa 
kolor: wg. wzornika
wys.-94 cm / szer.-206 cm / szer. sied.- 160 cm / głęb.-96 cm ;

Amelia 1
fotel 
kolor: wg. wzornika
wys.-94 cm / szer.-106 cm / szer. sied.- 60 cm / głęb.-96 cm ;
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Kate
sofa 3-os z funkcją spania, tkanina wg. wzornika
wys.-93 cm / szer.-220 cm / głęb.-93 cm ; powierzchnia spania: 192x140 cm
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Vera
fotel  
kolor: wg. wzornika
wys.-88 cm / szer.-88 cm / głęb.-83 cm ;

Vera
sofa 
kolor: wg. wzornika
funkcja spania
wys.-95 cm / szer.-220 cm / głęb.-95 cm ; powierzchnia spania: 190x115 cm

fu
nk

cj
a 

sp
an
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Kaya
łóżko tapicerowane, tkanina 
kolor: wzornik ATREVE
pow. spania 160 cm x 200 cm 
stelaż w komplecie
wys.-88 cm / szer.-172 cm / dł.-210 cm
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Nicole
łóżko tapicerowane, tkanina; kolor: j. szary
pow. spania 160 cm x 200 cm; stelaż w komplecie
wys.-125 cm / szer.-178 cm / dł.-215 cm

Nicole 2
łóżko tapicerowane, tkanina; kolor: j. szary
pow. spania 160 cm x 200 cm; stelaż w komplecie, pojemnik na pościel
wys.-125 cm / szer.-178 cm / dł.-215 cm
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Emma
łóżko tapicerowane, tkanina; kolor: j. szary
pow. spania 160 cm x 200 cm; stelaż w komplecie
wys.-120 cm / szer.-175 cm / dł.-210 cm

Alice
łóżko tapicerowane, tkanina; kolor: j. szary
pow. spania 160 cm x 200 cm; stelaż w komplecie
wys.-112 cm / szer.-172 cm / dł.-220 cm
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Emily 1
łóżko tapicerowane, tkanina 
kolor: szary+buk
aksamit: j.szary, c.szary, niebieski
pow. spania 160 cm x 200 cm 
stelaż w komplecie
wys.-107 cm / szer.-172 cm / dł.-210 cm
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Emily 2
łóżko tapicerowane, tkanina 
kolor: szary+buk
aksamit: j.szary, c.szary, niebieski
pow. spania 160 cm x 200 cm 
stelaż w komplecie, pojemnik na pościel
wys.-107 cm / szer.-172 cm / dł.-210 cm
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Laura 1
łóżko tapicerowane
aksamit: j. szary, c. szary, niebieski 
pow. spania 160 cm x 200 cm
wys.-88 cm / szer.-172 cm / dł.-210 cm
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Laura 2
łóżko tapicerowane
tkanina kolory: szary,
aksamit: j. szary, niebieski 
pow. spania 160 cm x 200 cm 
pojemnik na pościel
wys.-88 cm / szer.-172 cm / dł.-210 cm
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Nelly
łóżko tapicerowane, 
ekoskóra kolory: szary, czarny
aksamit: j.szary, c.szary, niebieski
pow. spania 160 cm x 200 cm 
stelaż w komplecie
wys.-88 cm / szer.-170 cm / dł.-210 cm
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