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Modne Meble /Modern Furniture
PL/  Pasja  kreowania  otoczenia,  tworzenie  odważnych  i  innowacyjnych  rozwiązań,  a  przede 
wszystkim wysoka jakość mebli to najprostsza charakterystyka naszej firmy. Od lat produkujemy 
meble, pamiętając o  tych wartościach. Sprawia nam to ogromną przyjemność, bo wiemy,  jak 
ważne są one dla naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi produktami, 
wśród których znajdą Państwo wygodne i funkcjonalne meble wypoczynkowe. Mamy nadzieję, 
że pomogą Wam stworzyć wymarzone wnętrza.

EN/  Passion  for  creating  unique  spaces,  ability  to  develop  unusual  and  innovative  solutions 
and, above all, top quality furniture – this is the shortest description of our company. We have 
been manufacturing  furniture  for many  years,  keeping  in mind  these  values.  It  gives us great 
pleasure as we know how important these values are to our customers. We encourage you to see 
our  latest products, among which you will  find some comfortable and functional upholstered 
furniture. We hope that these pieces will help you create your dream space.
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272/ 232/ 92-108 cm
pow. spania /sleeping area:
137 x 197 cm

BOSS
pink
Matana 14

lewostronny
/left

dark grey
Matana 05

light grey
Matana 03

Niezwykle starannie dopasowany  
do Twoich oczekiwań.  

Regulowana głębokość oparć  
oraz kąt pochylenia zagłówków 

zapewnia idealną pozycję  
do komfortowego wypoczynku.

                  

green
Matana 06
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prawostronny
/ right

ginger
Sally 14

COLIN

274/ 192/ 86-105 cm
pow. spania /sleeping area:
210 x 126 cm

light grey
Sally 08

silver
Sally 07

dark grey
Sally 09

              

Bardzo wygodny mebel  
z regulowanymi zagłówkami.
Awangardowe nóżki dodają  

meblowi nowoczesnej formy.
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blue
Rino 73 + 79

RALF

231/ 188/ 88 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 163 cm

Mebel który podkreśla  
stylowe wnętrza.  

Zwraca uwagę charakterystycznymi 
wykończeniami, będąc  

wyjątkową dekoracją salonu.

grey
Rino 88 + 97

pink
Rino 61 + 63

lewostronny
/left              
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prawostronny
/ right

yellow
Zetta 296

BERGAMO MINI

Kolejna propozycja z rodziny 
mebli Bergamo, dla osób 

ceniących funkcjonalność naszych 
dotychczasowych propozycji.  

Został zaprojektowany z myślą  
o mniejszych pomieszczeniach, 

bardzo ustawny i wygodny.

light grey
Zetta 302

254/ 187/ 94-108 cm
pow. spania /sleeping area:
198 x 140 cm

dark grey
Zetta 305
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CARRY

290/ 172/ 96 cm
pow. spania /sleeping area:
123 x 235 cm

light grey
Vogue 14

prawostronny
/ right            

Nowoczesny, pikowany narożnik.  
Już sam wygląd zachęca  

do wypoczynku.  
Ciekawe tkaniny dopełniają 

wyjątkowego charakteru mebla.

dark grey 
Vogue 15

dark blue 
Vogue 13

cappuccino 
Vogue 04



15narożniki /corner sofas14 narożniki /corner sofas

To propozycja do małych 
pomieszczeń. Drewniane nóżki 
nawiązują do uniwersalnego, 
skandynawskiego stylu. Miękkie, 
wygodne poduchy zapewnią 
komfort domownikom i gościom.

NIKO

233/ 148/ 90 cm
pow. spania /sleeping area:
208 x 144 cm

dark blue 
Gemma 79

light grey 
Gemma 86

ciemny zielony
Kronos 19

jasny niebieski
Kronos 50

róż
Kronos 27

Valentino to mebel do 
niebanalnych, stylowych wnętrz. 
Ciekawe wzornictwo: pikowania 

oraz trzy kolory nóżek do wyboru. 
Dostępny z funkcją spania lub bez.

VALENTINO

280/ 180/ 81 cm
pow. spania /sleeping area:
210 x 125 cm

ciemny niebieski
Kronos 09

lewostronny
/left

biały
/white

venge 
/venge

naturalny  
/natural

              

dark grey 
Gemma 93

cappuccino 
Gemma 06

            

prawostronny
/ right
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Rozsuwane siedzisko i pojemnik  
na pościel mogą przemienić 
narożnik w wygodne łóżko.

BERGAMO U

320/ 199-152/ 105-87 cm
pow. spania /sleeping area:
255 x 120 cm

Doskonale wygląda w stylowych 
wnętrzach, zapewnia  
wygodny odpoczynek dzięki 
przyjemnym w dotyku materiałom  
i funkcji spania.

BERGAMO L

blue
Viton 198

lewostronny
/left

              

261/ 203/ 105-87 cm
pow. spania /sleeping area:
186 x 125 cm

cappuccino 
Viton 192

grey 
Viton 200

antracyt 
Viton 203

grey
Viton 200

lewostronny
/left

              

cappuccino 
Viton 192

blue 
Viton 198

antracyt 
Viton 203
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popiel 
Cover 87

Vermont: prosta, klasyczna forma 
i ruchome zagłówki – praktyczna 

propozycja szczególnie  
do mniejszych pomieszczeń.

VERMONT

252/ 170/ 101-84 cm
pow. spania /sleeping area:
202 x 130 cm

ciemny popiel 
Cover 92

                

uniwersalny
/universal

jasny popiel
Cover 02

Charakterystyczne oparcie  
przyciągnie uwagę gości  
i nada wyjątkowego charakteru 
każdemu wnętrzu. 

RUMBA

235/ 143/ 87 cm
pow. spania /sleeping area:
205 x 136 cm

dark grey 
Manila 19

light grey 
Manila 15

dark blue 
Manila 26

pink
Manila 09

uniwersalny
/universal
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popiel 
Fancy 90

Narożnik Massimo  
to idealny mebel dla osób  

ceniących sobie wygodę oraz 
nowoczesną formę.  

Wyróżnia go najwyższy komfort 
użytkowania, ponadczasowy  

i niepowtarzalny wygląd.

MASSIMO

295/ 181/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
250 x 143 cm

niebieski 
Fancy 79

Narożnik Rebeca to przyjemny  
w dotyku i gustownie wykończony  
narożnik z praktyczną funkcją 
spania.

260/ 165/ 98 cm
pow. spania /sleeping area:
225 x 145 cm

grey
Country 15

cappuccino
Country 03

uniwersalny
/universal

morski
Fancy 37

                              

green
Country 11

uniwersalny
/universal

REBECCA
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popiel
Viton 200 + Viton 199

Broadway Mini to funkcjonalny mebel. 
Użytkownik sam decyduje o kierunku jego 

ustawienia. Posiada funkcję spania.

BROADWAY MINI

259/ 171/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
221 x 143 cm

cappuccino 
Viton 192 + Viton 191

Flavio zaprojektowano z myślą  
o mniejszych przestrzeniach.  
Siedziska i poduszki są gładkie, 
pozbawione przeszyć. 

FLAVIO NEW

230/ 140/ 88 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 130 cm

ciemny popiel
Alfa 19 + Alfa 21

cappuccino
Alfa 03 + Alfa 20

prawostronny
/right

jasny popiel
Alfa 17 + Alfa 19

            

antracyt
Viton 203 + Viton 199

uniwersalny
/universal
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Duży, piękny narożnik. 
Doskonale wypełnia przestrzeń 
salonu, będąc jego prawdziwą 

ozdobą.

BROADWAY U

Doskonała forma – uniwersalna 
i wszechstronna. Wygoda na 
najwyższym poziomie.  
Opcjonalnie jest możliwość 
zestawienia z wygodną pufą.

BROADWAY L

cappuccino
Viton 192 + Viton 191

 antracyt
Viton 203 + Viton 199

prawostronny
/right

popiel
Viton 200 + Viton 199

                

cappuccino
Viton 192 + Viton 191

prawostronny
/right

                  

96/ 79/ 45 cm 337/ 261/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
296 x 143 cm96/ 79/ 45 cm 259/ 250-171/ 95 cm

pow. spania /sleeping area:
221 x 143 cm

popiel 
Viton 200 + Viton 199

 antracyt 
Viton 203 + Viton 199
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brown
Jasmine 28

dark blue 
Kronos 09

sand
Mercedes 06 + Mercedes 22

grey
Mercedes 70 + Mercedes 23

blue
Mercedes 23 + Mercedes 70

Nowoczesna forma  
– klasyczny styl.  

Wygoda i odpoczynek 
gwarantowane.

GREY NEW

238/ 146/ 94 cm
pow. spania /sleeping area:
206 x 145 cm

Funkcjonalne i ponadczasowe 
meble w stylu vintage. Fotel i pufa 
dopełniają stylowy klimat.  
Narożnik dostępny opcjonalnie  
z dwoma pojemnikami na pościel.

VEGAS

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

                  

blue
Fuego 164

uniwersalny
/universal

50/ 50/ 45 cm 83/ 88/ 95 cm 236/ 151/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
206 x 146 cm

bordo
Kronos 20

green
Mercedes 22 + Mercedes 08

prawostronny
/right

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

dark green
Fuego 162

grey
Fuego 166
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Ciekawy kształt oraz 
charakterystyczne kontrasty 

kolorystyczne tkanin  
zwrócą uwagę gości. Wygodę 

zapewniają ruchome zagłówki. 

DECO NEW

237/ 165/ 82-97 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 130 cm

ROYAL II

213/ 143/ 89 cm
pow. spania /sleeping area:
204 x 140 cm

cappuccino
Brego 34 + Trend 06

light grey
Brego 07 + Trend 16

dark grey
Brego 18 + Trend 17

uniwersalny
/universal

               

cappuccino
Monolith 15 + 04

dark grey
Monolith 84 + 92

              

uniwersalny
/universal

light grey
Monolith 97 + 84

Royal II to minimalistyczna, 
nowoczesna forma.  
Jest bardzo ustawny, szczególnie  
w mniejszych pomieszczeniach.
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cappuccino
Forres 26

Zestaw ekskluzywnych  
mebli doda szyku każdemu 

pomieszczeniu.

LIVERpOOL

        

117/ 101/ 75 cm 178/ 101/ 75 cm 239/ 101/ 75 cm
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VALENTINO

Niezwykle stylowo  
zaprojektowany komplet,  

zachwyci designem 
i wygodą nawet najbardziej 

wymagających.

czarny 
Kronos 07            

biały
/white

venge 
/venge

naturalny  
/natural

róż  
Kronos 27

ciemny zielony  
Kronos 19

ciemny niebieski
Kronos 09

112/ 92/ 82 cm 202/ 92/ 82 cm 252/ 92/ 82 cm
pow. spania /sleeping area:
127 x 185 cm
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dark grey  
Bluvel 14

dark blue 
Solo 263

light grey  
Bluvel 03

VENEZIA
green
Bluvel 77

Poduszka jest dekoracją i nie jest wliczona w cenę produktu.
/Pillow is decoration and is not included in the product price.          

czarny
/black

miedziany  
/copper

Venezia to ciekawy zestaw  
do awangardowych przestrzeni,  

zarówno mieszkalnych, jak i biurowych. 

112/ 94/ 85 cm 172/ 94/ 85 cm 233/ 94/ 85 cm
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BELLANO
ginger
Otusso 15            

naturalny  
/natural

venge 
/venge

94/ 94/ 95 cm 218/ 94/ 95 cm 268/ 94/ 95 cm

grey
Kronos 22

black
Kronos 07

burgundy
Kronos 20

Miękkie, idealnie wyprofilowane siedziska  
i dodatkowe poduszki zapewnią najwyższy 

komfort użytkowania. 
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Klasyczny design i wygoda  
zachwyci nawet  

najbardziej wymagających.

LORETTO

Carmen to stylowy zestaw  
do eleganckiego salonu.  
Meble mają drewniane nóżki  
i wysokie, gęsto pikowane oparcia.

CARMEN

          

venge 
/venge

biały
/white

naturalny  
/natural

80/ 90/ 107 cm 145/ 90/ 107 cm 175/ 90/ 107 cm

złoty
Kronos 01

zielony 
Kronos 17

ciemny niebieski  
Kronos 09

bordo  
Kronos 20

cappuccino 
Lars 92

73/ 89/ 97 cm 207/ 97/ 99 cm
pow. spania /sleeping area:
190 x 128 cm

            

grey
Lars 98

blue 
Lars 74
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OMEGA LUX

morski
Kronos 25

popiel
Kronos 22

Glamour to zestaw mebli  
w modnej stylistyce retro.  

To, co go wyróżnia  
to ciekawa kolorystyka  

i charakterystyczne kształty.

GLAMOUR

róż
Kronos 27

     

brąz 
Fushion 14          

cappuccino
Fushion 04 

biały 
Fushion 01

135/ 100/ 90 cm 190/ 100/ 90 cm 230/ 100/ 90 cm

Zestaw Omega Lux 
to nowoczesne meble  
o efektownym kształcie.  
Na uwagę zasługują 
chromowane nóżki.

93/ 74/ 95 cm 210/ 93/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
188 x 120 cm

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural
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Zestaw Roko New  
będzie dobrze prezentować się 

w stylowym wnętrzu.  
Siedzisko i oparcie zostało 

ozdobione rzędem pikowania.

ROKO NEWAVANTI NEW

cappuccino
Vogue 04

venge 
/venge

orzech 
/nut

sonoma 
/sonoma

               

80/ 85/ 95 cm 220/ 85/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
190 x 120 cm88/ 85/ 100 cm 226/ 85/ 100 cm

pow. spania /sleeping area:
190 x 125 cm

dark blue
Vogue 13

grey
Vogue 15

chocolate 
Argo 215

calvados
/calvados

venge 
/venge

orzech 
/nut

sonoma 
/sonoma

olcha
/alder

            

cappuccino
Argo 212

brown
Argo 214

Klasyczny zestaw w nowej odsłonie. 
Nie tylko forma, ale i nowe tkaniny 
zapewnią ponadczasowość mebli 
Avanti. 
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Zestaw Tango to proste,  
szykowne modele, które będą 
ozdobą każdego salonu. Sofa 
wyposażona w funkcję spania.

TANGO

Zestaw Windsor to meble  
do stylowych wnętrz.  
Wysokie profilowane oparcia  
typu uszak nawiązują do stylu 
kolonialnego.

WINDSOR

          

biały
/white

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

 44/ 44/ 54 cm 88/ 94/ 107 cm 135/ 94/ 107 cm

pink
Amore 19

ciemny popiel  
Drago 135

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

            

49/ 49/ 43 cm 82/ 88/ 94 cm 215/ 90/ 94 cm
pow. spania /sleeping area:
190 x 122 cm

flower
Botanical 80/P2 mix blue

Amore 20
elephant
Amore 57

yellow
Tunis 2329

jasny popiel 
Drago 139

brąz 
Drago 136
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mint
Velluto 13

Piękne wnętrza wymagają 
niebanalnych mebli.  

Bez wątpienia takim meblem  
jest sofa Monaco.  

Niespotykana forma i wykończenia 
pasują do stylowego wnętrza. 

MONACO

240/ 96/ 90 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 140 cm

              

grey  
Velluto 18

blue 
Velluto 11

ginger
Velluto 08

sofy, wersalki /sofas, couchessofy, wersalki /sofas, couches
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RIVA LUNA

Praktyczna sofa – wygodna, 
w ciekawych odmianach 
kolorystycznych.

Praktyczna sofa dla  
oczekujących niebanalnych 

rozwiązań estetycznych  
do mniejszych pomieszczeń. 

Ciekawe łączenia tkanin.

          

204/ 94/ 89 cm
pow. spania /sleeping area:
143 x 202 cm

pink
Manila 09

light grey
Manila 15

dark grey
Manila 19

91/ 192/ 94 cm
pow. spania /sleeping area:
190 x 122 cm

dark blue
Manila 26

dark grey
Manila 19 + 15 

ginger
Manila 31 + 15

light grey
Manila 15 + 19

cappuccino
Manila 21 + 05

            

sofy, wersalki /sofas, couchessofy, wersalki /sofas, couches
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sky
Mono 243

Niezwykle stylowo  
zaprojektowana sofa sprawdzi  
się w każdym wnętrzu.

LARGO

Prosta forma,  
styl i funkcjonalność.  

Znajdzie zastosowanie 
w każdym wnętrzu.

DAFNE

grey
Mono 244

                 

black
Mono 248

dark blue
Mono 242

dark grey
Mono 247

240/ 100/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 140 cm

jasny popiel
Vardo 06 

            

203/ 99/ 92 cm
pow. spania /sleeping area:
203 x 146 cm

żółty
Vardo 68

 ciemny popiel
Vardo 11 

niebieski
Vardo 87

brąz
Vardo 39

sofy, wersalki /sofas, couchessofy, wersalki /sofas, couches
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BELLA I BELLA II

150/ 80/ 90 cm
pow. spania /sleeping area:
188 x 122 cm

jasny popiel 
Alfa 17

        

110/ 80/ 90 cm
pow. spania /sleeping area:
188 x 82 cm

niebieski
Alfa 14

cappuccino
Alfa 03

ciemny popiel 
Alfa 19

niebieski  
Metro 74 + 84

        

ciemny popiel  
Metro 90 + Metro 84

jasny popiel  
Metro 84 + Metro 90

cappuccino
Metro 11 + Metro 04

Bella II Sofa – komfortowa  
i przytulna sofa dla 2 osób.  

Podobnie jak Bella I  
świetnie zaaranżuje niewielkie 

pomieszczenia.

Bella I – wygodna sofa  
1-osobowa, idealna do  
niewielkich pomieszczeń.

sofy, wersalki /sofas, couchessofy, wersalki /sofas, couches
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OSLOVEGAS

dark green
Fuego 162

Poduszka jest dekoracją i nie jest wliczona w cenę produktu. /Decoration pillow is and is not included in the product price.

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

                  

229/ 97/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 140 cm

grey
Fuego 166

bordo
Kronos 20

blue
Fuego 164

yellow
Jasmine 40

dark blue
Kronos 09

green
Jasmine 35

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

chocolate
Eren 10 + Eren 08

                           

229/ 97/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
200 x 140 cm

mint
Eren 04 + Eren 05

grey
Eren 11 + Eren 04

Oslo to model  
o klasycznym, prostym kształcie.  

Wysoki komfort użytkowania 
możliwy jest dzięki zastosowaniu  

pianki wysokoelastycznej  
oraz kulki silikonowej.

sofy, wersalki /sofas, couchessofy, wersalki /sofas, couches
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MALIBU

grey 
Kronos 22

    

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
71 cm

140/ 210/ 140 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

160/ 210/ 140 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

180/ 210/ 140 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

dark green
Kronos 19

dark blue
Kronos 09

pink 
Kronos 27

To nowoczesny mebel,  
który zapewni konfortowy sen.  
Charakterystyczne, a zarazem 
wygodne wezgłowie 3D nada 
charakteru każdej sypialni. 

sypialnie /bedroomssypialnie /bedrooms
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MALAGA

light grey 
Bluvel 03

    

90/  210/ 140 cm 
pow. spania /sleeping area:
90 x 200 cm

140/ 210/ 140 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

160/ 210/ 140 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

180/ 210/ 140 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
63 cm

black 
Bluvel 19

dark grey 
Bluvel 14

pink 
Bluvel 91

System podwójnego materaca 
zapewnia wyjątkowo wygodny 
wypoczynek.  
Pojemniki na pościel pomieszczą 
naprawdę wiele.

sypialnie /bedroomssypialnie /bedrooms
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KOLUMBIA KALIFORNIA

INDIA

166/ 248/ 111 cm 
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

IBERICO

Minimalistyczną formę wykonania łóżka przełamuje pikowany wzór wezgłowia, 
nadający mu oryginalnego charakteru.

Łóżko Kolumbia posiada ciekawie zdobione wezgłowie oraz dwa pojemniki na 
pościel. Wygodę zapewniają sprężyny bonell zastosowane w materacach.

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

srebrny
/silver       

145/ 216/ 119 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

165/ 216/ 119 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

185/ 216/ 119 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
59 cm

144/ 223/ 116 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

164/ 223/ 116 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

184/ 223/ 116 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

 
wys. do siedziska /seat height:  
53 cm

        

light grey
Bluvel 03

dark grey
Bluvel 14

        

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

           

160/ 240/ 114 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis  
wys. do siedziska /seat height:  
58 cm

popiel
Bluvel 18 + Bluvel 03

zieleń khaki 
Bluvel 28 + Bluvel 77

zieleń khaki 
Bluvel 28 + Bluvel 77

popiel 
Bluvel 18 + Bluvel 03

petrol
Bluvel 85

light grey
Bluvel 03

róż indyjski
Bluvel 03 + Bluvel 52

materac bonell /bonell mattress: gratis / materac pocket /pocket mattress: za dopłatą /with extra charge

Pojedynczy, łatwy w otwieraniu pojemnik na pościel to bardzo  
ergonomiczne rozwiązanie.

materac bonell /bonell mattress: gratis / materac pocket /pocket mattress: za dopłatą /with extra charge

Pomysłowy koncept wezgłowia zaprojektowanego w formie miękkich 
poduch w relaksujących kolorach.

 
wys. do siedziska /seat height:  
53 cm

róż indyjski
Bluvel 03 + Bluvel 52

dark grey
Bluvel 14

petrol
Bluvel 85



63sypialnie /bedrooms62 sypialnie /bedrooms

creme
Cover 02

CAIRO KORFU

IDYLLA IBIZA

Dwa pojemniki na pościel, otwierane na obie strony. Wygodę 
zapewniają sprężyny bonell zastosowane w materacach.

145/ 218/ 95 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

165/ 218/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

185/ 218/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

 
wys. do siedziska /seat height:  
45 cm

materac bonell /bonell mattress: gratis / materac pocket /pocket mattress: za dopłatą /with extra charge

    

creme
Cover 02

grey
Cover 87

pink
Cover 61

Łóżko Idylla daje gwarancję wygodnego snu. Automat gazowy 
zapewnia łatwy dostęp do pojemnika na pościel.

Praktyczne i wygodne łóżko, z oryginalnym wezgłowiem.  
Komfort na co dzień. 

Łóżko Korfu swoim designem nadaje wnętrzu subtelności.

        

materac bonell /bonell mattress: gratis / materac pocket /pocket mattress: za dopłatą /with extra charge

blue
Cover 70

pink
Cover 61

    

pink
Viton 195

blue
Viton 198

grey
Viton 199

145/ 211/ 95 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

165/ 211/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

185/ 211/ 95 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
55 cm

155/ 217/ 99 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

175/ 217/ 99 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

195/ 217/ 99 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
55 cm

creme
Viton 191

         

pink
Viton 195

155/ 225/ 99 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

175/ 225/ 99 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

195/ 225/ 99 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

 
wys. do siedziska /seat height:  
53 cm

grey
Viton 199

creme
Viton 191

blue
Viton 198

blue
Cover 70

grey
Cover 87
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CRYSTAL KANADA

COLIER ITALIA

150/ 210/ 122 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

170/ 210/ 122 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

190/ 210/ 122 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
44,5 cm

140/ 213/ 116 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

160/ 213/ 116 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

180/ 213/ 116 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
58 cm

141/ 210/ 122 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

161/ 210/ 122 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

181/ 210/ 122 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

topper visco /visco topper: gratis 
wys. do siedziska /seat height:  
44,5 cm

materac bonell /bonell mattress: gratis / materac pocket /pocket mattress: za dopłatą /with extra charge

Wygoda i spokojny sen. Staranne wykonanie i przyjemne w dotyku, wysokiej 
jakości materiały.

143/ 213/ 120 cm 
pow. spania /sleeping area:
140 x 200 cm

163/ 213/ 120 cm
pow. spania /sleeping area:
160 x 200 cm

183/ 213/ 120 cm
pow. spania /sleeping area:
180 x 200 cm

 
wys. do siedziska /seat height:  
53 cm

Piękny design i efektowne zdobienia sprawiają, że łóżko Colier będzie  
ozdobą każdej sypialni.

Starannie wykonane zdobienia zadowolą tych, którzy chcą dodać elegancji 
swojej sypialni. 

grey
Bluvel 18

navy blue
Solo 263

    

    

grey
Bluvel 18

black
Bluvel 19

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

srebrny
/silver       

popiel 
Alfa 13

jasny popiel
Alfa 17

cappuccino
Alfa 03

morski
Alfa 14

Praktyczne łóżko, które wyróżnia ciekawa, ponadczasowa forma.  
Wysokiej jakości materiały i dwa pojemniki na pościel.

grubość toppera /thickness of the topper: 5 cm

róż
Kronos 27

        

popiel 
Kronos 22

niebieski 
Kronos 31

ciemny niebieski 
Kronos 09

black  
Bluvel 19

navy blue
Solo 263
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SOpHIA 
fotel koktajlowy „uszak” /cocktail chair „uszatek”

STELLA 
fotel koktajlowy „muszelka” /cocktail chair „muszelka”

87/ 72/ 81 cm
wys. do siedziska  
/seat height: 50 cm

gł. siedziska  
/seat depth: 54 cm 79/ 91/ 93 cm

wys. do siedziska  
/seat height: 42 cm

gł. siedziska  
/seat depth: 54 cm

   

biały
/white

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

czarny 
/black

SONIC 
fotel koktajlowy /cocktail chair

78/ 66/ 76 cm
wys. do siedziska  
/seat height: 44 cm

gł. siedziska  
/seat depth: 48 cm

   

biały
/white

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

czarny 
/black

MATERACE FOTELE KOKTAJLOWE

pUFY

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

 50/ 50/ 45 cm  44/ 44/ 54 cm 

biały
/white

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

DECO 
pufa /pouf

TANGO 
pufa /pouf

VEGAS 
pufa /pouf

WINDSOR 
pufa /pouf

 49/ 49/ 43 cm  60/ 60/ 42 cm 

        

 87/ 87/ 54 cm 

GLACIO 
stolik pikowany /quilted table

KEN 
stolik pikowany /quilted table

 49/ 49/ 43 cm 

TOppER

TOppER VISCO 2
topper /topper

TOppER VISCO 1
topper /topper

biały
/white

venge 
/venge

orzech 
/nut

naturalny  
/natural

MATERAC BONELL
materac /mattress

MATERAC pOCKET
materac /mattress

pÓŁKI DO ŁÓŻEK
półki /shelves

MATERAC pOCKET  
pLUS
materac /mattress

 bonell: 2,2 mm 
 pianka: T25-2,5 cm  
 obustronnie obłożone filcem tapicerskim: 400 g/m2

 pokrowiec pikowany, owata: 100 g/m2

 materac jednostronny 
 wymiary: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm
 wysokość: około 15 cm

 POCKET 7 STREF (272 sprężyn/m2)
 obustronnie pianka: T25-2,5 cm  
 obustronnie obłożone filcem tapicerskim: 400 g/m2

 pokrowiec pikowany, owata: 100 g/m2

 materac dwustronny: H2 miękki / H2 miękki
 wymiary: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm
 wysokość: około 19 cm

 montaż za pomocą haków
 dopasowanie do każdego typu i rodzaju łóżek z oferty
 wymiary: szer. 21/ gł. 25/ wys. 50 cm 
 odstęp między półkami: 15 cm

 POCKET 9 STREF 18 cm
 obustronnie pianka: PU T25–2 cm  
 obustronnie obłożone filcem tapicerskim: 400 g/m2

 pianka termoplastyczna VISCO 2 cm
 wkład kokosowy
 pokrowiec pikowany, włóknina / owata: 100 g/m2

 materac dwustronny: H3 średnio twardy (str. górna)  
 / H2 miękki (str. dolna)

 wymiary: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm
 wysokość: 25 cm



narożnik uniwersalny P/L komfortowe  
siedzenie

przesuwane  
oparcie

ruchomy  
zagłówek

plecy  
tapicerowane 

szycie  
ozdobne

kolorystyka elementów 
drewnianych do wyboru

wypełnienie  
kulka silikonowa

pianka  
wysoko elastyczna hR

pianka  
poliuretanowa

podnośnik  
gazowy

samodzielny  
montaż

/universal corner R/L /comfortable seat /sliding backrest /movable headrest /upholstered back /decorative sewing /possibility to choose colors 
of wooden elements

/silicone balls filling /hR elastic foam /polyurethane foam /gas lift /self-assembly

sprężyna  
falista

sprężyna  
bonell

drewniane listwy 
sprężynowe

funkcja  
spania

system rozkładania 
DELFIN

system rozkładania PUMA system rozkładania  
DL

wysuwany  
wózek

klasyczny system 
rozkładania (klik-klak)

pojemnik  
na pościel

2 pojemniki  
na pościel

3 pojemniki  
na pościel

/wave spring /bonell spring / sprung wooden slats /sleeping option /DELFIN bed opening 
system

/PUMA bed opening 
system

/DL bed opening system /pull-out  
system

/classic bed opening 
system (click-clack)

/bedding container /2 bedding containers /3 bedding containers
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezento-
wanych wyrobów. Niniejsza reklama nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowana wyłącznie w celach 
informacyjnych, dokładne informacje o kolorystyce mebli znajdziecie Państwo w salonach meblowych. Produkcja,  
oferowanie i sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym lub podobnym do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody 
uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. 

/The producer reserves the right to introduce changes in color, design, dimensions and functions of the presented 
products. This ad does not constitute an offer in legal sense and is published only for information purposes, detailed 
information about the color of furniture can be found in furniture showrooms. The production, offering and sale 
of furniture with a similar or similar appearance to the furniture presented in the catalog without the consent of the 
rightholder is subject to civil and criminal liability, specified in the relevant regulations.

Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych, jak również wymiary +/- 3 cm. Informujemy, iż wzory wszystkich 
produktów przedstawionych w niniejszym katalogu podlegają ochronie własności przemysłowej zgodnie z ustawą. 

/The colours in the pictures may differ from the actual ones, as well as the dimensions +/- 3 cm. Please be advised that 
the designs of all products presented in this catalog are subject to the protection of industrial property in accordance 
with the Act.

A/ B/ C
A: szerokość /width / B: głębokość /depth / C: wysokość /height

DYSTRYBUTOR:

LEGENDA


