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Oddajemy w Wasze ręce katalog oferty BIM MEBLE 2021/22.

BIM to firma rodzinna, zajmująca się produkcją oraz dystrybucją mebli nieprzerwanie od 1994 r. Działamy w Polsce
i na przeszło 30 rynkach zagranicznych.  Choć cenimy tradycję,  to stawiamy na ciągły rozwój naszej organizacji
i jej pracowników. Na bieżąco monitorujemy rynek, co pozwala nam na błyskawiczne znalezienie najbardziej
użytecznych rozwiązań w szybko zmieniających się czasach. Projektując nowe wzory, wnikliwie słuchamy naszych
Klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełnić nawet najbardziej rygorystyczne wymagania projektowe
i sprzedażowe. Nasze produkty to gwarancja bezpiecznego, optymalnego magazynowania oraz łatwego transportu
niezależnie od kraju sprzedaży. 

Czujemy się dumni, że możemy być wsparciem w budowaniu biznesu naszych Partnerów. Kochamy pracę z ludźmi
i…meble 😊. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe doświadczenia. Nasze wartości to: Pasja, Partnerstwo, Lojalność. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Bogusław Buczek CEO

www.bimfurniture.com

BIM Sp. z o.o., ul. Nadstawna 12a, 23-400 Biłgoraj, Poland
tel. +48 84 686 57 27,  e-mail: info@bimfurniture.com, www:bimfurniture.com
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BELLO BIANCO

ww.bimfurniture.com

Bello Bianco 1
105/40/89

BELLO BIANCO to praktyczna kolekcja we włoskim stylu, zachwyjącają swym minimalizmem, elegancją i prostotą. Pojemne komody w różnych
konfiguracjach pozwolą zaaranżować zarówno salon, sypialnię jak i eleganckie biuro czy gabinet. Meble charaktyzują się olśniewającym
połyskiem, cichym domykiem oraz bezuchwytowym otwieraniem przy pomocy ryflowań na frontach.

Bello Bianco 2
105/40/89

Bello Bianco 3
150/40/89

Bello Bianco 4
195/40/89

Bello Bianco 6
150/40/89

Bello Bianco 5
180/43/45

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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Como Bianco 2
107/40/90

Como Bianco 3
155/40/90

Como Bianco 5
180/45/45
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COMO BIANCO  to stylizowana na włoski styl kolekcja klasy premium. Charakteryzuje ją wysoka jakość wykonania - zarówno fronty, jak i korpusy,
są lakierowane na wysoki połysk. Ergonomiczne komody to połączenie eleganckiego wygląda z wysokim komfortem użytkowania. Kolekcja składa
się z czterech komód w różnych konfuguracjach oraz jednej szafki RTV. Pozwoli z powodzeniem zaaranżować salon, biuro lub gabinet. 

COMO BIANCO

Como Bianco 1
107/40/90

Como Bianco 4
203/40/90

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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NUKA F
110/60/48

www.bimfurniture.com

NUKA

NUKA C
155/45/87

NUKA D
197,5/45/87

NUKA RTV 160
160/43/48

NUKA RTV 200
200/43/48

NUKA E
58/45/188

NUKA to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i konform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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MAJA

MAJA to kolekcja praktycznych i uniwersalnych komód z szufladami. Meble cechują się minimalizmem oraz dużą ergonomią. Proste bezuchwytowe
fronty oraz atrakcyjne cokoły sprawiają, że kolekcja będzie pasować do pomieszczeń w stylu nowoczenym, minimalistycznym oraz loftowym.
Nadają sie do aranżacji salonu, pracowni lub sypialni.
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MAJA 140 s8
140/40/103,4

www.bimfurniture.com

MAJA 120 2d4s C
120/40/103,4

MAJA 40s2
40/40/51

MAJA RTV 150
150/40/38

MAJA 120 s6
120/40/80

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

MAJA
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MONDI KOMODA 158
158/40/84

MONDI RTV 158
158/40/47

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

MONDI

MONDI RTV 188
188/40/47

Nowoczesna i praktyczne kolekcja do salonu, w naturalnej i ciepłej kolorystyce. Uroku meblom dodają czarne nogi w formie ramy oraz atrakcyjne
listwy. Meble są bardzo ergonomiczne, dzięki bogactwu zamkniętych i otwartych półek.
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ELIZA
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ELIZA to przestronna i nowoczesna meblościanka do salonu. Podwójna szafka RTV pozwala na
umieszczenie nawet bardzo dużego telewizora. Posiada trzy wiszące witryny oraz podwójna
półkę wiszącą z atrakcyjnym panelem. Fronty w wysokim połysku. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 40/32/110 - regał wiszący (2x)
               40/32/110 - witryna
               138/42/32,5 - szafka RTV (2x)
               140/24/110  - półka wisząca
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Uniwersalna i elegancka meblościanka do salonu, składające się z szafki RTV, dwóch przeszklonych witryn oraz podwójnej półki wiszącej. Zestaw
można dowolnie konfigurować. Fronty wykonane w wysokim połysku. 

MARGO

www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 200/42/32,5 - szafka pod telewizor
               40/32/110 - witryna (2x)
               120/22,5/ - półka wisząca (2x)



LUSIA 1

Praktyczny i kompaktowy zestaw do salonu, składający się z szafki RTV, dwóch wiszących
witryn zamkniętych oraz jednej półki. Meblościanka charakteryzuje się minimalistyczną i
uniwersalną stylistyką oraz atrakcyjnymi bezuchwytowymi frontami. Zostaw można dowolnie
konfigurować.

- 14 - www.bimfurniture.comwymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 28/30,6/100,2 - szafka wisząca (2x)
               175,2/37/28,4 - szafka RTV 
               98,,2/16/15  - półka wisząca
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DARIA

www.bimfurniture.com

Uniwersalna i kompaktowana meblościanka, pasująca do średnich oraz małych pomieszczeń.
Składa się z szafkia rtv, witryny stojącej, witryny wiszącej oraz podwójnej półki z panelem. Jej zaletą
jest dużo ergonomia, pozwalające dobrze rozplanować ograniczoną przestrzeń. 
Wykonana w nowoczesnym stylu, z frontami w połysku.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 130/44/32,5 - szafka RTV
              80/37/112,5 - witryna
              30/40/110 - regał wiszący
              90/19,5/40  - półka wisząca
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MEBLE RTV 
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AURA 150

www.bimfurniture.com

AURA 150 to bogata i bestsellerowa kolekcja uniwersalnych szafek RTV w wymiarach 150 cm. Szafki mogę być wiszące lub stojące na cokołach
(wyboru można dokonać w czasie montażu). Dzięki nowoczesnemu wyglądowi świetnie wpasowują się do współczesnych salonów. Zostały
wyposażone w dwie boczne zamykane półki, jedną podłużną (otwieraną do dołu) oraz jedną otwartą półkę na dekodery, konsole i podręczne
drobiazgi. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 150/37/42  - wersja stojąca                      
               150/37/36 - wersja wisząca
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AURA 200

www.bimfurniture.com

AURA 200 to bogata i bestsellerowa kolekcja uniwersalnych szafek RTV w wymiarach 200 cm. Szafki mogę być wiszące lub stojące na cokołach
(wyboru można dokonać w czasie montażu). Dzięki nowoczesnemu wyglądowi świetnie wpasowują się do współczesnych salonów. Zostały
wyposażone w dwie boczne zamykane półki, jedną podłużną (otwieraną do dołu) oraz jedną otwartą półkę na dekodery, konsole i podręczne
drobiazgi. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 200/37/42  - wersja stojąca  
               200/37/36 - wersja wisząca
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DUO 160

www.bimfurniture.com

Atrakcyjna dwuczęściowa szafka RTV. Składa się z części wiszącej oraz dodatkowego, kładzionego na ziemi panelu. Cześć wisząca posiada dwa
zamykane schowki oraz dwie otwarte półki z otworami na kable.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 160/34,6/30  - szafka RTV
                160/33/10,6 - platforma
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wymiary: 150/37/36

EMU 162

www.bimfurniture.com

EMU 162 to szafka pod telewizor w nowoczesnym stylu. Posiada kilka wygodnych półek na konsole, dekodery oraz drobiazgi, a także ergonomiczny
zamykany schowek. Uroku dodaje jej ciekawa konstrukcja oraz (opcjonalnie) podświetlane szklane półki.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 162/35/45
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EVA 180

www.bimfurniture.com

Szafka pod telewizor EVA 185 to przemyślany mebel dający bardzo dużo miejsca na sprzęt RTV wszelkie akcesoria, czasopisma i inne drobne
przedmioty. Wyróżnia się wysokiem klasy wykonaniem oraz nowoczesnym designem. EVA posiada dwie przestronne szafki, szufladę oraz cztery
otwarte półki. Jej cechą charakterystyczną jest solidny podwójny blat. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 180/42/51
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EVA 195

www.bimfurniture.com

Szafka pod telewizor EVA 195 to przemyślany mebel dający bardzo dużo miejsca na sprzęt RTV wszelkie akcesoria, czasopisma i inne drobne
przedmioty. Wyróżnia się wysokiem klasy wykonaniem oraz nowoczesnym designem. EVA posiada dwie przestronne szafki szufladę oraz cztery
otwarte półki. Jej cechą charakterystyczną jest solidny podwójny blat. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 195/42/51
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KATE

www.bimfurniture.com

KATE to ergonomiczna szafka pod telewizor z dwoma pojemnymi zamykanymi schowkami oraz dwoma przestrzonnymi półkami na sprzęt RTV.
Posiada wysokie stabilne nogi, dobrze wpasuje się w minimalistyczne i współczesne pomieszczenia. Uroku dodają jej dwie atrakcyjne listwy. Fronty
zostały wykonane w wysokim połysku. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 189/37/45
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RTV 200
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Bestsellerowana kolekcja stojących szafek RTV 200. Szafki 200 posiadają trzy duże zamykane schowki oraz jedną przestronną półkę otwartą.
Bezuchwytowe fronty zostały wykonane w wysokiej klasy połysku. Szafka świetnie odnajdzie się w nowoczesnym i współczesnych pomieszczeniach,
można na niej bezproblemowo umieścić największe produkowane telewizory.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 200/37/41,6
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MONA 100 + MONA 100

www.bimfurniture.com

Uniwersalna szafka pod telewizor, idealna do salonu lub pokoju młodzieżowego. Szafka może być lewo lub prawostronna, w zależności od wyboru
dokonanego przy montażu. Kupując dwie szafki, można je złożyć obok sobie, tworząc zestaw.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 103/40/39 + 103/40/39 
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MONDI 158

www.bimfurniture.com

Nowoczesna i praktyczne kolekcja do salonu, w naturalnej i ciepłej kolorystyce. Uroku meblom dodają czarne nogi w formie ramy oraz atrakcyjne
listwy. Meble są bardzo ergonomiczne, dzięki bogactwu zamkniętych i otwartych półek.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 158/40/47
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MONDI 188

www.bimfurniture.com

Nowoczesna i praktyczne kolekcja do salonu, w naturalnej i ciepłej kolorystyce. Uroku meblom dodają czarne nogi w formie ramy oraz atrakcyjne
listwy. Meble są bardzo ergonomiczne, dzięki bogactwu zamkniętych i otwartych półek.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 158/40/47
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NET

www.bimfurniture.com

Uniwersalna szafka pod telewizor, wykonana w nowoczesnym stylu. Szafka może być wisząca lub stojąca (po zamontowaniu opcjonalnych nóg).
Bezuchwytowe fronty zostały wykonane w wysokim połysku. Posiada jedną szklaną półkę (miejsca przeznaczone na dekodery lub konsole) oraz
dwa zamykane schowki.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 180/40/46  - wersja stojąca 
              180/40/43 - wersja wisząca
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NUKA 160 

www.bimfurniture.com

Nuka to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i komform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 160/43/48
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NUKA 200 

www.bimfurniture.com

Nuka to bogata kolekcja do salonu w naturalnej kolorystyce. Charakteryzuje się nowoczesnym i przyjemnym dla oka wyglądem - o jej uroku
decydują duże czarne nogi w formie ramy, które pięknie kontrastują z resztą mebla, a także zapewniają stabilność. W skład kolekcji wchodzą
komody, szafki rtv, witryny, stół oraz półka wisząca. Meble są cenione za wysoką ergonomię, pojemność i komform użytkowania.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 200/43/48
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RTV 190

Ergonomiczna szafka RTV z bezuchwytowymi frontami w wysokim połysku. Posiada pojemną, otwieraną do dołu szafkę oraz dwie szklane półki
(opcjonalnie podświetlane). 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 190/35/45
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LIVIA TV 160

Piękna, elegancko i gustowna - oto szafka LIVIA, idealna do salonu. Szafka posiada praktyczne rozwiązania, które czynią ją nie tylko atrakcyjną,
ale też użyteczną. Komoda jest dwupoziomowa, co daje dużo miejsca na dekodery, konsole, sprzęt grający lub piloty i inne podręczne przedmioty.
Po bokach znajdują się praktyczne półki na drobiazgi, w których można również umieścić głośniki (środkowa półka jest montowana opcjonalnie).
Całość dopełnia pojemna szafka zamknięta z jedną przegrodą. Zarówno blat jak i fronty są wykonane w wysokim połysku.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 160/40/45
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ADAM 

Pojemna i nowoczesna szafka RTV z podwójnym blatem. Posiada przestronną przestrzeń zamkniętą oraz otwartą, w tym jedną szufladę. Można na
niej bezproblemowo umieścić nawet największe telewizory. Atrakcyjny wygląd sprawia, że świetnie odnajdzie się we współczesnych
pomieszczeniach. 

wymiar: 180/42/51 
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ANETTE 151 

www.bimfurniture.com

Atrakcyjna szafka pod telewizor w naturalnej kolorystyce, świetna do salonu. Posiada trzy zamykane schowki oraz miejsce na dekoder lub konsole,  
 z otworem na kable. Dodatkowego uroku dodaje szafce wstawka w modnym kolorze dębu artisan.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 151/43/37
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ANETTE 198 

www.bimfurniture.com

Atrakcyjna szafka pod telewizor w naturalnej kolorystyce, świetna do salonu. Posiada trzy zamykane schowki oraz miejsce na dekoder lub konsole,  
 z otworem na kable. Dodatkowego uroku dodaje szafce wstawka w modnym kolorze dębu artisan.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiar: 198/43/37
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KAYA 

Szafka RTV o zwartej i wytrzymałej konstrukcji. Dzięki dużej liczbie półek wykazuje się wysoką ergonomią. Dodatkowe uroku dodają jej dwie szklane
półki po bokach. Szafka jest uniwersalna, może być wisząca lub stojąca. 

wymiary: 160/34,6/43  - wersja stojąca  
               160/34,6/41 - wersja wisząca
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MANTA

Szafka RTV o prostej stylistyce, wyposażona w trzy praktyczne otwarte półki. Szafka jest uniwersalna, można ją powiesić lub postawić na
opcjonalnie montowanych nóżkach. Posiada atrakcyjny wygląd dzięki dwóm symetrycznym, frontowym listwom. 

wymiar: 160/34,6/32  - wersja stojąca  
              160/34,6/30 - wersja wisząca
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MORENO

Uniwersalna szafka pod telewizor, wykonana w nowoczesnym oraz nieco industrialnym stylu. Szafka może być wisząca lub stojąca. Posiada dwie
zamykane półki oraz trzy otwarte. 

wymiary: 160/34,6/43  - wersja stojąca 
                160/34,6/41 - wersja wisząca



- 39 - www.bimfurniture.com

Bardzo praktyczna szafka pod telewizor na kółkach polskiej produkcji mebli. Idealna do mniejszych salonów lub pokoju młodzieżowego. Duża
mobilność szafki pozwala dowolnie aranżować przestrzeń w pomieszczeniu. Szafka posiada dwie praktyczne otwarte półki na książki, płyty lub
dekodery i konsole. Ma też otwór na kable.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

YOGI

wymiar: 80/40,2/60 



kolor: dąb burgundzki / biały połysk sonoma jasna / sonoma jasna

BIURKA
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RAM
TILT
MUSE
HOMI
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BIURKA
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RAM

Kompaktowe biurko wiszące to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się przestrzeń. Po złożeniu biurko nie zajmuje praktycznie w ogóle
miejsca. Rozkładany blat świetnie nadaje się na laptopa, telefon lub książki. Podnośniki gazowe zapewniają dużą wytrzymałość na obciążenia.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 74/10-53/59
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TILT

Bardzo praktyczne, kompakowe biurko wiszące. Dzięki funkcji składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca wtedy, gdy nie jest używane. Świetnie
nadaje się do pracy z laptopem lub do odrabiania lekcji. Posiada liczne, podręczne półki. Na zakrytej części frontowej można pisać kredą jak po
tablicy. 

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 60/24-115/76-144,5
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MUSE

Kompakowe biurko wiszące ze składanym blatem.
Świetne pod laptopa lub do czytania książek.
Posiada praktyczne, podręczne półki na drobiazgi.
Funkcja składania blatu sprawia, że biurko
charakteryzuje się bardzo wysoką ergonomią.
Podnośniki gazowe zapewniają dużą wytrzymałość
na obciążenia.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 94/20-62/62
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HOMI

Niezwykle praktyczne i uniwersalne biuro domowe - HOMI to nowoczesny meble wpasowujący się w trendy "home office", czyli połączenia biurka,
regału oraz barku na niewielkiej przestrzeni. Dzięki niemu będziesz mógł idealnie rozplanować swoją pracownię, biuro lub pokój młodzieżowy.
HOMI składa się z rozkładanej części biurowej do pracy, a także rozkładanej pomocnej półki. Cześć zamknięta zawiera rozbudowany system
półek, pomagających zorganizować swoją przestrzeń roboczą.

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

wymiary: 80/32-92/175
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SYPIALNIE

SYPIALNIE  

MERIDA
BERGEN
SYDNEY
DENVER
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Komoda
135/40/90

Łóżko
166/203/84
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MERIDA

Szafka nocna (2szt)
46/41,5/40

Szafa
215/60/210

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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BERGEN

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Komoda
135/40/90

Łóżko 180
186/206/40-84

Szafka nocna (2szt)
46/41,5/40

Szafa 4
215/60/210

Łóżko 160
166/206/40-84
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SYDNEY

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Komoda
150/40/90

Łóżko 180
187/215/41-95

Szafka nocna (2szt)
57/42/41

Szafa 5
270/60/210

Szafa 4
215/60/210

Łóżko 160
167/215/41-95
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Komoda
150/40/90

Łóżko 180
184,5/204,5/46-90
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DENVER

Szafka nocna (2szt)
45/40/46

Szafa 5
270/60/225

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Szafa 4
215/60/225

Łóżko 160
164,5/204,5/46-90
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MEBLE DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE

MIA 
ALEX 140 / 160 / 180 
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MIA
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Komoda MIA to idealne rozwiązanie dla rodziców z małym
dzieckiem. Komoda jest wyposażona w trzy pakowne szuflady
oraz w wygodny przewijak. Przewijak jest bezpieczny i
certyfikowany, można na nim kłaść już najmłodsze dzieci (0 -
12 miesięcy), jest też wyprofilowany, wypełniony miękką
pianką, lekki, łatwy w czyszczeniu, wolny od ftalanów. 

wymiary: 80 / 71,8 / 90

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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ALEX 140 / 160 / 180
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Bezpieczne i wygodne łóżeczka dla dzieci.  Łóżeczko spełnia
wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Barierka zapobiega
wypadnięciu dziecka podczas snu, a zaokrąglone obrzeżenia
minimalizują ryzyko uderzenia. W skład zestawu wchodzi
rama, stelaż, materac, barierka oraz wysuwana szuflada.
Pokrowiec materaca jest certyfikowany pod względem
bezpieczeństwa, wykonany z tkaniny TEXFIL 70 g.

wymiary łózka: 163 / 84 / 64
powierzchnia spania: 160 x 80

wymiary łózka: 183 / 84 / 64
powierzchnia spania: 180 x 80

wymiary łózka: 143 / 74 / 64
powierzchnia spania: 140 x 70ALEX 140

ALEX 160

ALEX 180

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)
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FOTELE PŁYWAJACE 

BALANCE 1
BALANCE 2
BALANCE 68
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BALANCE 1
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Balance 1 to niezwykły i nowoczesny
fotel z innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Ten
fotel, w stylu skandynawskim, posiada
regulowane oparcie i umożliwia
ustawienie go w  wygodnej pozycji
za pomocą mechanizmu
blokującego.
Pufa ruchoma dostosowana do
fotela pływającego BALANCE 1. Pufa
wykazuje ruch wahadłowy, który
synchronicznie dostosowuje się do
ruchu fotela.  

wymiary fotela: 74/83/105

wymiary pufy: 61/49/43

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / natural vener

fancy 48 / natural vener
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BALANCE 2
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Balance 2 to niezwykły i nowoczesny
fotel z innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Posiada
regulowane oparcie i umożliwia
ustawienie go w wygodnej pozycji za
pomocą mechanizmu blokującego.
Korpus wykonany w fornirze.
Pufa ruchoma dostosowana do fotela
pływającego BALANCE 2  służąca jako
podnóżek, której ruch synchronizuje się
z ruchem fotela.  

wymiary fotela: 79/80/103

wymiary pufy: 59/66/45

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 37 / wallnut vener

fancy 37 / wallnut vener
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BALANCE 68
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 Balance 68 to klasyczny fotel z
innowacyjnym mechanizmem
pływającym i specyficzną techniką
bujania w ruchu wahadłowym. Jego
kompaktowy rozmiar pozwala na
umieszczenie fotela nawet w małych
pomieszczeniach. Uniwersalna pufa
ruchoma dostosowana do fotela
pływającego.  Pufa wykazuje ruch
wahadłowy, który synchronicznie
dostosowuje się do ruchu fotela.  

wymiary fotela: 59/88/97

wymiary pufy: 48/43/41

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / natural vener

fancy 48 / wallnut vener
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FOTELE BUJANE

BALANCE 5  
BALANCE 44  
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BALANCE 5
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Model Balance 5 to klasyczny
fotel bujany. Ergonomiczny kształt
zapewnia optymalną amplitudę
kołysania.Wysokiej jakości
materiał tapicerski (dostępny w
różnych kolorach)  jest  łatwy w
utrzymaniu. Ten model zapewni
komfort dla każdego.

wymiary fotela: 59/108/89

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 84 / ivory paint

fancy 48 / marengo
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BALANCE 44
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Klasyczne i eleganckie krzesło
bujane o bardzo wytrzymałym
stelażu. Posiada wygodny,
chowany podnóżek, głębokie,
wyprofilowane oparcie oraz
miękkie podłokietniki.

wymiary fotela: 60/100-110/92

wymiary: szerokość / głębokość/ wysokość (cm)

Aktualnie dostępne wybarwienia

monolith 37 / black paint

fancy 48 / marengo


