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Strefa dziecka i nastolatka

JUNIOR
Pokój dziecka to prawdziwa kraina wyobraźni, która w oczach
dzieci i dorosłych wygląda zupełnie inaczej. Stwórz dla swojej
pociechy miejsce inspirujące do dobrej zabawy i dobrych snów.

„Oczywiście Nibylandie różnią się bardzo od siebie”.

LUNA
4

LUNA to kolekcja mebli zaprojektowana dla dzieci i młodzieży dobrze czujących się w klasycznych, stonowanych
wnętrzach.
Ponadczasowa stylistyka, funkcjonalność i różnorodność pozwolą cieszyć się nimi od lat dziecięcych do szkolnych,
a może i jeszcze dłużej…
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LUNA

W pokoju małej elegantki nie może zabraknąć pojemnej szafy na ubrania. Większość elementów kolekcji
wyposażono w głębokie, łatwo dostępne dla małych dzieci szuflady.
Wybierz jedną z dwóch szaf - z długim drążkiem na wieszaki lub z krótszym drążkiem i półkami

LN-01
85 x 196 x 52

6

LN-12
85 x 196 x 52

7

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE: biały/różowy

LN-01
85 x 196 x 52

LN-12
85 x 196 x 52

LN-02
85 x 171 x 42

LN-11
85 x 131 x 42

LN-05
110 x 90 x 42

LN-07
45 x 51 x 42

LN-03
110 x 76 x 52

LN-04
107 x 85 x 20

LN-06
lustro 94 x 81 x 14

LN-08
104 x 100 x 209

LN-14
110 x 20 x 22

Wielofunkcyjna skrzynia pomieści pościel
lub zabawki. Może też posłużyć
jako stolik albo stać się ulubionym miejscem
do siedzenia.
LN-09
98 x 15 x 96

8

w cenie łóżka bardzo wygodny materac bonellowy.

LN-10
99 x 39 x 42

LN-15
110 x 47 x 60

LN-13
120 x 46 x 42

9

LUNA
10

Meblami LUNA zaaranżujemy zarówno pokój małej dziewczynki, jak i dorastającej uczennicy.
Pojemne szafy i komody pomieszczą rosnącą ilość niezbędnych rzeczy. Także łóżko można wyposażyć
w dodatkowe miejsce do przechowywania. Regał na książki i biurko pomogą w urządzeniu wygodnego
miejsca do nauki. Nadstawka nad biurko pozwoli na uporządkowanie przyborów szkolnych, a jej
szufladki ukryją wszystkie dziecięce tajemnice….
11

LUNA
Klasyczne, białe bryły z subtelnymi elementami pudrowego różu będą długo zachwycały swoje użytkowniczki
uniwersalnym stylem i funkcjonalnością.

Regał z wysokimi półkami można
wykorzystać jako domową biblioteczkę
- zmieści naprawdę sporą kolekcję książek
i wyeksponuje inne, ciekawe przedmioty.
Pojemna dolna szuflada to dodatkowy,
łatwodostępny schowek. Pozwoli na szybkie
dotarcie do jego najdalszych zakamarków.

Szafka RTV pomieści nawet spory telewizor i sprzęty
elektroniczne, a dzięki szufladzie zyskamy kolejną
przestrzeń do przechowywania

Łóżko z wygodnym materacem
bonellowym można doposażyć jedną
lub dwiema pojemnymi szufladami na
pościel lub inne akcesoria.

Dzięki dwóm nadstawkom (LN-04 i LN-06) biurko szybko zmieni się w sekretarzyk z dodatkowym
miejscem na przechowywanie szkolnych przyborów lub w wymarzoną przez dziewczynki toaletkę.
12
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WYBARWIENIE UCHWYTÓW:

BUMERANG

BIAŁY

POMARAŃCZOWY

RÓŻOWY

CZERWONY

ZIELONY

TURKUSOWY

STREFA NAUKI

Wybierz biurko odpowiednie do potrzeb Twojego dziecka. Do biurka można dobrać kolejną nadstawkę lub skomponować ściankę ze skrzyneczek.

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE:grafit/szary

STREFA PRZECHOWYWANIA

System BUMERANG ma do zaoferowania pakowane szafy w różnych rozmiarach, pojemne regały oraz funkcjonalną komodę. Dodatkowym
elementem w zestawie są niskie szafki, które mogą pełnić funkcje stolika RTV

BR-09 130 x 75 (109) x 60

BR-10 130 x 59 x 20

BR-12 35 x 35x 22

BR-13 40 x 40 x 40

BR-17 90 x 20 x 22

STREFA ODPOCZYNKU
Wybór łóżka dla dziecka jest bardzo ważny. Łóżka systemu BUMERANG są wygodne i bardzo funkcjonalne. Klasyczne łóżko kryje w sobie półki
do przechowywania, natomiast rozkładany półkotapczan jest doskonałym rozwiązaniem w małym pokoiku. Co ciekawe, oprócz funkcji spania,
pełni on również funkcje przechowywania.
BR-00L (lewa)
130 x 190 x 93

BR- 00P (prawa)
130 x 190 x 93

BR-01 90 x 190 x 52

BR-02 57 x 190 x 42 BR-03 100 x 190 x 100

BR-15 57 x 190 x 42 BR-16 40 x 190 x 40

BR-11 93 x 71 x 204
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BR-18 110 x 40 x 52

BR-04 90 x 130 x 42

BR-05 57 x 130 x 42

BR-06 90 x 72 x 42

BR-07 90 x 40 x 52

BR-08 45 x 50 x 42

BR-11b barierka
100 x 40 x 2
BR-14 211 x 190 x 42/115

w cenie łóżka lub półkotapczanu bardzo wygodny materac bonellowy. Dla młodszych dzieci proponujemy również barierkę zabezpieczającą.

15

GUSTO
16

Zmieścimy się wszyscy! Zestaw mebli Gusto w kolorze dąb nova-biały to uniwersalna propozycja zarówno dla
młodszych dzieci, jak i nastolatków. Kolor na ścianach i dodatkach wystarcza aby z zindywidualizować przestrzeń.

17

Tutaj wszystko się zmieści!

G-00L (lewa)

G-00P (prawa)

G-00P (prawa)

Prawa czy lewa?

GUSTO
Zestaw mebli Gusto został zaprojektowany z myślą o naszych milusińskich. Starannie dobrane elementy zestawu
pozwalają skomponować dowolną i przede wszystkim bezpieczną aranżację pokoju, zgodnie z potrzebami
i marzeniami najmłodszych.

dąb cremona / lawenda
18

dąb nova / biały
19

GUSTO!

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE: dąb cremona/lawenda, dąb nova/biały

G-10 120 x 28 x 25

G-01 95 x 182 x 95
G-00p (prawa*)
G-00l (lewa*) 130 x 182 x 93
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G-02 40 x 182 x 40 G-03 80 x 182 x 50

G-04 90 x 182 x 40

G-05 50 x 182 x 40

G-06 80 x 120 x 40

G-07 40 x 120 x 40

G-08 90 x 80 x 40

G-15 90 x 20 x 22 G-17 35 x 35 x 22

G-09 110 x 16 x 53

G-14 110 x 75 x 53

G-16 90 x 35 x 22

G-12b barierka
100 x 40 x 2

G-11 45 x 50 x 40

w cenie łóżka bardzo wygodny materac bonellowy. Dla młodszych dzieci proponujemy również barierkę zabezpieczającą.

G-12 91 x 67 x 204
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YETI
22

Energiczne dzieci zazwyczaj lubią żywsze kolory, podkreślające ich temperament. Meble Yeti zostały tak pomyślane,
że pozostawiają wystarczająco dużo miejsca na sprzęt sportowy i komputerowy. Duża szafa narożna daje możliwość
wykorzystania każdej dostępnej przestrzeni – również mniejszych ścianek i kątów. Dzięki temu pokój będzie
sprawiał wrażenie pełnego życia.

23

YETI

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE:biały/biały połysk/fuksja,
biały/biały połysk/grafit
1

1

2

2

Y-03
40 x 200 x 53
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Y-04
43 x 130 x 40

-05
Y
43 x 92 x 40

Y-06
50 x 130 x 43

Y-07
100 x 92 x 40

Y-08L
130 x 81 x 52

Y-08P
130 x 81 x 52

Y-09
50 x 35 x 22

Y-16
92 x 66 x 204
w cenie łóżka bardzo wygodny materac bonellowy.

1 Y-19
206 x 67 x 95
2 Y-20
szuflada
200 x 32 x 83
materac piankowy

1 Y-19
206 x 67 x 95
2 Y-21
szuflada
200 x 32 x 83
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Meble YETI zostały tak pomyślane, że pozostawiają wystarczająco
dużo miejsca na sprzęt sportowy i komputerowy.

Grafit to kolor uniwersalny, sprzyjający koncentracji.
Można go z powodzeniem łączyć z innymi, najlepiej
intensywnymi kolorami.

YETI
ELEMENTY KOLEKCJI:
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Y-00L
130 x 200 x 93

Y-00P
130 x 200 x 93

WYBARWIENIE:

Y-17
95 x 200 x 95

Y-18
90 x 200 x 52

Y-01L
60 x 200 x 53

Y-01P
60 x 200 x 53

Y-02L
30 x 200 x 53

Y-02P
30 x 200 x 53

Y-13
90 x 18x 20

Y-12
120 x 18x 20

Y-11
80 x 35 x 22

Y-10
43 x 22 x 22

grafit

fuksja
27

IKS
28

29

IKS
30

31

Szafa czy garderoba?

Gotowy do zabawy?
Dużo miejsca do przechowywania
pozwoli ujarzmić nawet największy
bałagan.

X-01P 130 x 180 x 93

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE: grafit/dąb cremona

X-01P
X-01L

zielony
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w cenie łóżka bardzo wygodny materac bonellowy. Dla młodszych dzieci proponujemy również barierkę zabezpieczającą.

niebieski

fuksja

33

Zaprojektuj

dowolną kompozycję na
ścianie. Małe skrzyneczki
pomieszczą książki, płyty
i inne drobiazgi!

Łóżko skrywa

dodatkowe miejsce
do przechowywania

GRAFI

Przestrzeń dla rodzeństwa

34
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GRAFI
W pokoju nowoczesnego nastolatka bardzo często znajduje się telewizor, sprzęt grający, konsola do gier...
Meble GRAFI pozwalają na ich wygodne użytkowanie.

36
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ELEMENTY KOLEKCJI:

GR-00P
GR-00L

GRAFI

Wybierz szafę
w której na pewno
wszystko zmieścisz.
Mamy dla Ciebie
aż 3 propozycje

Dzięki uniwersalnemu wybarwieniu meble GRAFI dostosowują się do wieku użytkownika. W zależności od koloru
ścian i dodatków możemy stworzyć przestrzeń dla małego dziecka, zbuntowanego nastolatka, studenta... Meble
GRAFI równie dobrze prezentują się w salonie!
38

WYBARWIENIE: dąb brązowy/krem
w cenie łóżka bardzo wygodny materac bonellowy. Dla młodszych dzieci proponujemy również barierkę zabezpieczającą.
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TOM

JERRY

Łóżka piętrowe to jeden ze znanych sposobów na oszczędność miejsca, które przyda się zwłaszcza w pokoju dziecka.
Dzięki swojej konstrukcji taki mebel potrafi wykorzystać tę samą przestrzeń nawet dwukrotnie.

Łóżko JERRY to idealna propozycja do umeblowania niewielkiego pokoju dla dwójki dzieci.

TOM to mebel wielozadaniowy, w którym znajdziemy wygodne łóżko z materacem bonelowym, a pod nim przytulne
miejsce do pracy i zabawy z przestronnym biurkiem. TOM wyposażony jest także w pojemną, dwudrzwiową szafę,
która pomieści wszystkie niezbędne rzeczy

WYBARWIENIE: biały/congo

40

TO-01
204 x 183 x 121
materac bonellowy w cenie

Dzięki połączeniu kilku funkcji w jednym meblu zyskujemy tak cenne w pokoju rodzeństwa miejsce. W JERRY’m
wygospodarowano dwa wygodne miejsca do spania, duży pojemnik na pościel oraz obszerne, funkcjonalne biurko.

WYBARWIENIE: biały/congo

JE-01
252 x 168 x 125
materace bonellowe w cenie
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Strefa dzienna

SALON/JADALNIA
To miejsca, w których spędzamy bardzo dużo czasu, dlatego
powinny nas zachwycać, zapraszać do siebie. Na kolejnych
stronach prezentujemy nasze wyobrażenie o pięknym wnętrzu.

Wnętrza, które będą Cię inspirować.

MODENA
44

Kolekcja mebli MODENA dedykowana jest miłośnikom minimalistycznych brył łączących w sobie funkcjonalność
i nowoczesny design.
Stylizowane na lata 60-te nóżki wykonane z litego drewna nadają meblom lekkości i nawiązują do najmodniejszego
w meblarstwie trendu.

45

Atutem mebli MODENA jest nowoczesna stylistyka
oraz wysoka jakość użytych materiałów.

fronty w kolorze biały połysk
z trwałej płyty MDF

opcjonalne,
energooszczędne
oświetlenie ledowe

drzwi i szuflady z funkcją
SOFT CLOSE

MODENA
Z kolekcją MODENA z łatwością zaplanujemy wnętrza nowoczesnych salonów z rozbudowaną strefą RTV. Niskie
szafki wyposażono w otwartą przestrzeń na sprzęt elektroniczny oraz funkcjonalne szuflady. Elementy wiszące takie
jak półki, pojemna witryna wisząca z opcjonalnym oświetleniem w połączeniu z szafkami stojącymi mogą stworzyć
ciekawą, funkcjonalną zabudowę.

46

uchwyty w kształcie nieregularnych
linii frezowane we frontach

ukośne nogi z litego drewna

47

MODENA
ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE: biały/biały połysk MDF/ dąb riviera

MO-06
130 x 15 x 22

MO-01
80 x 194 x 51
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MO-02
65 x 194 x 42
LED-1Q

MO-03
90 x 143 x 42
LED-1Q

MO-09
90 x 143 x 42

MO-10
160 x 90 x 42

MO-04
160 x 45 x 42

MO-05
160 x 45 x 42

MO-07
130 x 15 x 22

MO-11
80 x 43 x 97

dodatkowej.

MO-08
160 x 54 x 32
LED-2Q

MO-12
160-210 x 80 x 90

49

Komoda z funkcją barku to sprawdzony sposób na
wygodne przechowywanie ulubionych alkoholi, wysokich
kieliszków oraz innych specjałów, które dzięki
niemu możemy mieć tuż pod ręką.

MODENA
Meblami z kolekcji MODENA zaaranżujemy także komfortową jadalnię. Doświetlane witryny wydobędą urok
ustawionej w niej porcelany lub szkła, tworząc we wnętrzu przytulny klimat. W komodzie swobodnie przechowamy
wieloelementową zastawę stołową i inne niezbędne przedmioty.
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Rozkładany stół pozwoli
jednocześnie na organizację
spotkań w szerszym gronie i dużą
oszczędność przestrzeni.
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DENVER
52

53

DENVER

*Cena standardowa powyższych witryn obejmuje półki
szklane. Istnieje możliwość dokupienia półek z płyty
laminowanej.

ELEMENTY KOLEKCJI:

WYBARWIENIE: wenge mali / czarny

dodatkowej.

DN-02
102 x 202 x 43

54

DN-11
103 x 56 x 53

DN-13
190 x 123 x 43
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Strefa nocna

SYPIALNIA
Na kolejnych stronach znajdą Państwo nasze propozycje mebli
do sypialni. Na przedstawionych aranżacjach staramy się oddać
klimat miejsca, które można stworzyć z udziałem naszych mebli.

Tutaj zaczyna się i kończy Twój dzień.

IDEA
ELEMENTY KOLEKCJI:
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ID-01
250 x 215 x 60
kolorystyka: biały mat

WYBARWIENIE : dąb sonoma, biały mat, sanremo

ID-02
180 x 215 x 60
kolorystyka: biały mat

ID-09
160 x 91 x 42
kolorystyka: biały mat

ID-10
100 x 91 x 42
kolorystyka: biały mat

ID-08 (140)
150 x 82 x 218
ID-08 (160)
170 x 82 x 218
ID-08 (180)
190 x 82 x 218
kolorystyka: biały mat
stelaż szczebelkowy w cenie łóżka

ID-14
140 x 17 x 64
szuflada

ID-07
50 x 41x 42
kolorystyka: biały mat
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DENVER

elementy zestawu DENVER:
DN-17 oraz DN-04

60

stelaż szczebelkowy w cenie łóżka
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ELEMENTY KOLEKCJI:

DN-17s 140 x 17 x 64

DN-17 187/167 x 88 x 207
stelaż szczebelkowy w cenie łóżka
pasuje do materaca 160/140 x 18 x 200*

* zalecany materac bonellowy

WYBARWIENIE: wenge mali/czarny

Poznaj lepiej szafy denver:

Potrzebujesz większego wyboru? Pamiętaj, że do
sypialni DENVER możesz dobrać dowolne bryły
z zestawu pokojowego tej samej kolekcji
62

Półki z płyty laminowanej oraz oświetlenie szafy dostępne są w opcji dodatkowej.

63

Strefa półkotapczanów

CONCEPT PRO
Coraz większa liczba małych pomieszczeń do zaaranżowania
zainspirowała Nas do stworzenia projektu półkotapczanu. Idea
sprzed lat uzupełniona nowoczesnym designem

Proste rozwiązania znacznie ułatwiają nam życie.

64

CONCEPT PRO

66

Znany mebel w nowej odsłonie pozwoli doskonale zaaranżować przestrzeń. Teraz w mgnieniu oka
możesz zamienić salon w przytulną i funkcjonalną sypialnię.Dzięki stabilnej konstrukcji oraz zastosowaniu
szczebelkowego stelażu, półkotapczan CONCEPT PRO gwarantuje komfortowy wypoczynek w niczym
nieustępujący tradycyjnym łóżkom.

67

Jak to działa?
BEZPIECZEŃSTWO
W CONCEPT PRO zastosowano autorski mechanizm zapewniający bezpieczne otwieranie i zamykanie półkotapczanu.*

BLOCKING

STOP FUNCTION

WYGODA
Ten wyjątkowy system pozwala
na otwarcie i zamknięcie łóżka
„jednym palcem”.

EASY OPENING

DOWOLNOŚĆ
Z myślą o zróżnicowanych potrzebach
użytkowników proponujemy trzy rozmiary
półkotapczanów przystosowanych do
materaców o szerokości 90, 120 i 140 cm
w ustawieniu pionowym
lub poziomym.**

Uporządkuj każde wnętrze...
blokada zapobiegająca
samoczynnemu otwieraniu się łóżka

system bezpiecznego
otwierania/zamykania

STREFA
PRZECHOWYWANIA

łatwość
otwierania/zamykania

CONCEPT PRO PIONOWY

Szafa i komody jako nieodzowny mebel w każdym domu, zyskują
coraz to nowe oblicze. Nowoczesne szafy pełnią nie tylko funkcję
przechowalni odzieży ale niejednokrotnie pretendują do dzieł
sztuki, które ożywiają i nadają wnętrzom swoistego charakteru.
Innowacyjne rozwiązania techniczne zapewniają zaś komfort
użytkowania. A przede wszystkim zaskakują wyglądem i
pomysłowością...

CONCEPT PRO POZIOMY

Efektywnie wykorzystana przestrzeń, która zadba
o ład i porządek w każdym domu.
CP-04
215 x 158 x 46 -177

CP-05
215 x 137 x 46 -157

CP-06
215 x 107 x 46 -127

WYBARWIENIE: biały mat, biały mat/biały połysk,
sanremo, dąb sonoma
*do bezpiecznego korzystania z mebla niezbędne jest wcześniejsze przymocowanie go do ściany. Zestaw montażowy dołączony jest do opakowania.
Półkotapczan jest mocowany do ściany za pomocą specjalnych okuć.

68

**cena półkotapczanu nie zawiera materaca. Zalecamy zakup materaca o maksymalnej wysokości 18 cm.

i wszystko na swoim miejscu...

Witamy w uporządkowanym świecie ARTI. Znajdziesz tu szafę dopasowaną do Twoich potrzeb, przestrzeni i
stylu wnętrz. Szeroka gama kolorów, rozmiarów i wzorów umożliwi wybór szafy idealnej …

WYBIERZ RODZAJ SZAFY

SZAFY

ARTI
AR-02

70

250 x 215 x 60

AR-04

150 x 215 x 60

AR-06

200 x 215 x 63

AR-05

200 x 215 x 63

AR-13

220 x 215 x 63

AR-14

220 x 215 x 63

AR-15

220 x 215 x 63

71

KOLOR SZAFY

czarny mat

KOLOR SZAFY

dodaj oświetlenie
LED-2S

czarny mat

2m

biały mat

biały mat

??

wenge

dąb shetland

dąb shetland

AR-02 szafa trzydrzwiowa
250 x 215 x 60

KOLOR SZAFY

KOLOR SZAFY

czarny mat

AR-05 szafa dwudrzwiowa z oświetleniem
200 x 215 x 63

dodaj oświetlenie
LED-2S

czarny mat

2m

dodaj oświetlenie
LED-2S

2m

biały mat

biały mat

sanremo

dąb shetland

dąb shetland

sanremo

AR-04 szafa dwudrzwiowa
150 x 215 x 60

AR-06 szafa dwudrzwiowa
120 x 215 x 60
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KOLOR SZAFY

KOLOR SZAFY

biały mat/biay połysk

dąb shetland

AR-13 szafa czterodrzwiowa z oświetleniem
220 x 215 x 63

AR-15 szafa dwudrzwiowa z oświetleniem
220 x 215 x 63

1

1. WSTAW DO SZAFY PRAKTYCZNE KONTENERKI Z 3 SZUFLADAMI

KOLOR SZAFY
ID-13
50 x 60 x 48
czarny mat

biały mat

wenge

dąb shetland

sanremo

WYBIERZ SZAFĘ Z WBUDOWANYM LUB OPCJONALNYM OŚWIETLENIEM LEDOWYM

biały mat

biały mat/biay połysk

energooszczędne oświetlenie ledowe

3

dąb shetland

2

oświetlenie w opcji dodatkowej

DOBIERZ DODATKOWE MEBLE DO KOMPLETU

biały mat

sanremo

AR-14 szafa dwudrzwiowa z oświetleniem
220 x 215 x 63
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ID-07
stolik nocny z szufladą
50 x 40 x 42

ID-10
komoda z 4 szufladami
100 x 90 x 42

ID-09
komoda z 3 szufladami i 3 drzwiami
160 x 90 x 42

dąb sonoma
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WYBIERZ RODZAJ SZAFY

1

ID-02 szafa dwudrzwiowa
180 x 215 x 60

ID-03 szafa dwudrzwiowa
180 x 215 x 60

ID-01 szafa trzydrzwiowa
250 x 215 x 60

D O B I E R Z KO N T E N E R E K Z S Z U F L A D A M I

2
ID-13
50 x 60 x 48

3

DODAJ OŚWIETLENIE
oświetlenie szaf
LED-2S
2m

W Y B I E R Z KO L O R S Z A F Y

4

SZAFY

IDEA

NOWY
KOLOR
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dąb sonoma

biały mat

sanremo

wenge

dąb shetland
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IDEA KOMODY
szafa IDEA 01 (ID-01)
250 x 215 x 60
kolorystyka: dąb sonoma

szafa IDEA 03 (ID-03)
180 x 215 x 60
kolorystyka: dąb sonoma

szafa IDEA 01 (ID-01)
250 x 215 x 60
kolorystyka: biały mat

szafa IDEA 02 (ID-02)
180 x 215 x 60
kolorystyka: biały mat

szafa IDEA 03 (ID-03)
180 x 215 x 60
kolorystyka: biały mat

szafa IDEA 01 (ID-01)
250 x 215 x 60
kolorystyka: wenge

szafa IDEA 02 (ID-02)
180 x 215 x 60
kolorystyka: wenge

szafa IDEA 03 (ID-03)
180 x 215 x 60
kolorystyka: wenge

szafa IDEA 01 (ID-01)
250 x 215 x 60
kolorystyka: sanremo

szafa IDEA 02 (ID-02)
180 x 215 x 60
kolorystyka: sanremo

szafa IDEA 03 (ID-03)
180 x 215 x 60
kolorystyka: sanremo

NOWY
KOLOR
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szafa IDEA 02 (ID-02)
180 x 215 x 60
kolorystyka: dąb sonoma

szafa IDEA 01 (ID-01)
250 x 215 x 60
kolorystyka: dąb shetland

D O B I E R Z D O D AT KO W E M E B L E D O KO M P L E T U

NOWY
KOLOR

szafa IDEA 02 (ID-02)
180 x 215 x 60
kolorystyka: dąb shetland

NOWY
KOLOR

szafa IDEA 03 (ID-03)
180 x 215 x 60
kolorystyka: dąb shetland

ID-04
109 x 85 x 40
kolorystyka: dąb sonoma

ID-05
73 x 85 x 40
kolorystyka: dąb sonoma

ID-06
73 x 85 x 40
kolorystyka: dąb sonoma

ID-04
109 x 85 x 40
kolorystyka: biały mat

ID-05
73 x 85 x 40
kolorystyka: biały mat

ID-06
73 x 85 x 40
kolorystyka: biały mat

ID-04
109 x 85 x 40
kolorystyka: wenge

ID-05
73 x 85 x 40
kolorystyka: wenge

ID-06
73 x 85 x 40
kolorystyka: wenge

ID-04
109 x 85 x 40
kolorystyka: sanremo

ID-05
73 x 85 x 40
kolorystyka: sanremo

ID-06
73 x 85 x 40
kolorystyka: sanremo

NOWY
KOLOR

ID-04
109 x 85 x 40
kolorystyka: dąb shetland

NOWY
KOLOR

ID-05
73 x 85 x 40
kolorystyka: dąb shetland

NOWY
KOLOR

ID-06
73 x 85 x 40
kolorystyka: dąb shetland
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KOLOR SZAFY

czarny mat

dodaj oświetlenie
LED-2S

2m

biały mat

ID-11 szafa trzydrzwiowa
250 x 215 x 60

KOLOR SZAFY

czarny mat

dodaj oświetlenie
LED-2S

2m

biały mat

ID-12 szafa dwudrzwiowa
203 x 215 x 60
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