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MASSIMO

MASSIMO
284 / 188    210 / 124 cm

H=71-89 cm

Narożnik Massimo to połączenie  komfortu i funkcjonal-

ności. Oryginalny design mebla zamknięty w solidnej bryle 

doskonale wypełni wnętrze każdego salonu. Model został 

dodatkowo wyposażony w łatwą w użyciu funkcję spania 

oraz pojemnik na pościel, pozwalający przechować inne 

rzeczy, które do tej pory nie znalazły swojego miejsca.

The Massimo corner sofa is a combination of comfort and 

functionality. The original design of the furniture enclosed 

in this solid form perfectly fills the interior of each living 

room. This model has been additionally equipped with an 

easily adjustable sleep function and a bed storage box 

that will allow you to store other trinkets, which you may 

not have found a place or yet.
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MAGIC
232 / 167    210 / 140 cm
H=68-85 cm

MAGIC
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BLUES

BLUES
279 / 212 cm    190 / 124 cm

H=75-94 cm

Narożnik Blues spełni oczekiwania nawet najbardziej 

wymagających konsumentów. To połączenie 

wszystkich atutów współczesnego mebla zamknięte 

w nowoczesnej, ale jednocześnie eleganckiej bryle.

The Blues corner sofa will meet the expectations of even 

the most demanding customers. It is a combination of all 

the advantages of modern furniture that is also elegant
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NEXT

NEXT sofa 3
189 / 93 cm

H=110 cm

NEXT sofa 2
144 / 93 cm

H=110 cm

NEXT fotel
83 / 93 cm
H=110 cm

1 01 0 1 1
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FOCUS

FOCUS U-FORM
207 / 380 / 240 cm    325 / 149 cm

H=59-85 cm

FOCUS
288 / 207 cm    242 / 149 cm

H=59-85 cm

1 21 2 1 3
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VITON

VITON
258 / 167 cm    224 / 139 cm

H=91 cm

Narożnika Viton to prosty design, który sprawdzi się 

w pokoju dziennym, nadając mu ciepły i gościnny klimat. 

Wygodne siedzisko oraz poduchy pozwolą Ci się od-

prężyć po ciężkim dniu, a dzięki sprytnie ukrytej funkcji 

spania nie zaskoczą Cię żadni niespodziewani goście.

The Viton corner sofa will perfectly fit your living room, 

giving it a cozy and hospitable ambience. A comfortable 

seat base and pillows will help you relax after long day, 

and a cleverly concealed sleeping function will ensure 

you are never surprised by unexpected guests.

1 41 4 1 5
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BOSCO

BOSCO
262 / 170 cm    210 / 128 cm

H=75-98 cm

Bosco to połączenie nowoczesności z nutką klasyki. 

Prosty skandynawski design sprawdzi się w pokoju 

dziennym, nadając  mu ciepły i gościnny klimat. 

Sprężyste siedzisko oraz poduchy pozwolą Ci się od-

prężyć po ciężkim dniu, a dzięki sprytnie ukrytej funkcji 

spania nie zaskoczą Cię żadni niespodziewani goście.

Bosco combines modernity with a touch of classic style. 

A simple, Scandinavian design will perfectly fit your living 

room, giving it a cozy and hospitable ambience. A spring 

seat base and pillows will help you relax after a long day, 

and a cleverly concealed sleeping function will ensure 

you are never surprised by unexpected guests.

1 61 6 1 7



BOSCO
BOSCO U-FORM
270 / 340 / 170 cm    210 / 128 cm
H=75-98 cm

1 81 8
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STAY

250 / 212 cm  
   220 / 128 cm

H=75-98 cm

Narożnik Stay spełni oczekiwania nawet  najbar-

dziej wymagających konsumentów. To połączenie 

wszystkich atutów współczesnego mebla zamknięte 

w nowoczesnej, ale jednocześnie eleganckiej bryle. 

The Stay corner sofa will meet the expectations 

of even the most demanding customers. It is a combi-

nation of all the advantages of modern furniture 

that is also elegant.

2 02 0 2 1
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AVANT
278 / 230 cm

  198 / 127 cm
H=79-98 cm

2 22 2 2 3



266 / 196 cm  
   210 / 140 cm
H=74-93 cm

ARTE

Arte to nowoczesność oraz wygoda w jednym. Rozkładana 

funkcja spania i obszerny pojemnik na pościel są podstawą 

funkcjonalności oraz wielofunkcyjności narożnika. Kom-

paktowa forma sprawia, że mebel sprawdzi się zarówno 

w przestronnym salonie, jak i na niewielkiej przestrzeni. 

Narożnik dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. 

Avra is a combination of modernity and comfort. A con-

vertible bed and spacious bedding container are the basis 

of the multi-functionality of this corner sofa. Its compact 

form makes this sofa suitable for both large living rooms 

and small spaces. The sofa is available in various colours.

2 42 4
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266 / 175 cm   
 210 / 140 cm

H=74-93 cm

VERO

Vero to połączenie komfortu i funkcjonalności. Nowo-

czesny design doskonale  wypełni wnętrze Twojego sa-

lonu. Model został wyposażony w łatwą w rozkładaniu 

funkcję spania oraz obszerny pojemnik na pościel, który 

pozwoli uporządkować pościel bądź przechować inne 

rzeczy, które  do tej  pory nie znalazły swojego miejsca.

Vero is a combination of comfort and functionality. 

Modern design perfectly fill the interior of your living 

room. The model is equipped with an easy to break 

down the function of sleep and an extensive container 

for bedding, which will organize the linen store or other 

things that have not yet found their place.

2 62 6 2 7
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QUATTRO

265 / 265 cm  
   220 / 128 cm

H=75-98 cm

Quattro to nowoczesność i elegancja w jednym.  

Stylowy wygląd doskonale wypełni wnętrze każdego 

salonu. Pojemnik na pościel oraz łatwa do rozłożenia 

funkcja spania sprawiają, że narożnik jest 

nie tylko piękny, ale także funkcjonalny. 

Quattro modernity and elegance in one. Stylish design 

perfectly fill the interior of each room. Container for 

bedding and easy to spread sleep function make the 

corner is not only beautiful but also functional. 

2 82 8 2 9



COBRA

Nowoczesny mebel o niebanalnym wzornictwie, 

którego stylowy wygląd doskonale wypełni wnętrze 

każdego salonu. Regulowane zagłówki, funkcjonalny 

pojemnik na pościel, ergonomicznie wyprofilowane 

oparcia, a także miękki podłokietnik gwarantują 

nieprzeciętny komfort wypoczynku. Model został 

także wyposażony w funkcję spania co niewątpliwie 

zwiększa jego funkcjonalność.

Modern furniture with an interesting design and stylish 

look that will fill every living room. Adjustable head 

restrains, a functional bedding container, ergonomically 

profiled backrest and a soft arm-rest guarantee out-

standing comfort. The model is equipped with sleeping 

function, which undoubtedly enhances its functionality. 

288 / 223 cm   
 198 / 126 cm

H=89-107 cm

3 03 0
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KORFU

Nowoczesny, niebanalny design, komfort oraz funkcjo-

nalność to cechy, które najlepiej charakteryzują bryły 

z rodziny Korfu. Każda z wersji posiada regulowane 

zagłówki oraz podłokietniki, a niektóre z nich także 

funkcje spania oraz pojemnik na pościel, co dodatkowo 

podnosi ich wartość użytkową. Mnogość wersji modelu 

sprawia, że każdy znajdzie swój idealny mebel, 

który niewątpliwie stanie się gwiazdą salonu.

Modern, unique design, comfort and functionality are the 

features that best characterize the solid furniture of the 

Korfu family. Each piece has adjustable headrests and 

armrests, and some of them also feature sleep functions 

and a bed storage box, which additionally increases their 

usefulness. A multitude of variations of the model means 

that everyone will find a perfect piece of furniture which, 

without a doubt, will become the star of any living room.

KORFU III
296 / 365 / 194 cm   

  210 / 124 cm
H=86-100 cm

3 23 2 3 3
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KORFU IV
365 / 365 / 194 cm      210 / 124 cm
H=86-100 cm

KORFU III
296 / 365 / 194 cm      210 / 124 cm
H=86-100 cm

KORFU II
225 / 365 / 194 cm      210 / 124 cm
H=86-100 cm

KORFU I
296 / 296 cm
H=86-100 cm

KORFU mini
225 / 296 cm
H=86-100 cm

KORFU
282 / 194 cm      210 / 124 cm
H=86-100 cm

KORFU sofa
214 / 107 cm  H=86-100 cm

KORFU

3 43 4 3 5



MONET

3 63 6
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MONET II
254 / 324 / 176 cm
H=87-98 cm

MONET I
254 / 254 cm
H=87-98 cm

MONET 
254 / 176 cm
H=87-98 cm

MONET sofa 3
256 / 89 cm
H=87-98 cm

MONET  sofa 2
186 / 89 cm
H=87-98 cm

MONET  fotel
101 / 89 cm
H=87-98 cm

MONET  pufa
139 / 65 cm
H=43 cm

MONET

3 83 8
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ODESSA

Odessa to nowoczesność i elegancja w jednym. 

Stylowy wygląd doskonale wypełni wnętrze każdego 

salonu. Model wyposażony jest w regulowane zagłówki 

i podłokietniki zwiększające przyjemność użytkowania. 

Pojemnik na pościel oraz łatwa do rozłożenia funkcja 

spania sprawiają, że narożnik jest nie tylko piękny, 

ale także funkcjonalny. W kolekcji Odessa znaleźć 

mogą Państwo sześć różnych wersji modelu, 

co pozwala na dopasowanie do każdej powierzchni 

oraz stworzenie wnętrza idealnego.

Odessa is modernity and elegance in one. The stylish 

design will perfectly fill the interior of each living room. 

The model is equipped with adjustable headrests and 

armrests to enhance how pleasurable it is to use. A bed 

storage box and a sleeping function, which is easy to 

adjust, not only make the corner sofa beautiful, but also 

practical. In the Odessa collection, you will find six differ-

ent variations of this model, allowing you to match into 

any surface and create a perfect interior.

ODESSA I
281 / 281 cm  

 198 / 122 cm
H=86-100 cm

4 04 0
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ODESSA IV
355 / 355 / 194 cm      210 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA III
281 / 355 / 194 cm      210 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA II
210 / 355 / 194 cm      210 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA I
281 / 281 cm      198 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA mini
210 / 281 cm      198 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA
282 / 194 cm      210 / 122 cm
H=86-100 cm

ODESSA sofa
214 / 107 cm  H=86-100 cm

4 24 2



ODESSA

4 24 2 4 3



4 44 4



ALDO
280 / 230 cm

  198 / 125 cm
H=86-100 cm

4 44 4 4 5
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MEZZO

257 / 176 cm
H=87-98 cm

4 64 6 4 7



ORLANDO

ORLANDO
285 / 194 cm      210 / 122 cm
H=86-100 cm

4 84 8
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ORLANDO

ORLANDO II
194 / 356 / 230 cm     210 / 124 cm
H=86-100 cm

5 05 0 5 1



ASTON

254 / 183 cm 
    200 / 120 cm
H=87-98 cm

5 25 2
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MORRIS

MORRIS
269 / 269 cm     195 / 123 cm

H=100 cm

5 45 4 5 5



Greco to połączenie komfortu i funkcjonalności.  

Nowoczesny design doskonale wypełni wnętrze Two-

jego salonu. Innowacyjny system regulacji zagłówków 

pozwoli Ci wygodnie się oprzeć i rozluźnić po intensyw-

nie spędzonym dniu. Model został wyposażony w łatwą 

w rozkładaniu funkcję spania oraz obszerny pojemnik 

na pościel, który pozwoli uporządkować pościel bądź 

przechować inne rzeczy, które do tej pory nie znalazły 

swojego miejsca.

Greco is a combination of comfort and functionality. 

The modern design will perfectly fill the interior of your 

sitting room. An innovative adjustment system of head-

rests will conveniently allow you to lean back and relax 

after a busy day. This model has been equipped with an 

easily adjustable sleep function and a large bed storage 

box that will allow you to store the bed linen or keep oth-

er things, which you may not have found a place or yet.

GRECO

GRECO
280 / 230 cm     195 / 124 cm
H=86-100 cm

5 65 6
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GRECO

GRECO II
194 / 356 / 230 cm      210 / 124 cm
H=86-100 cm

5 85 8
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MARCO sofa
180 / 111 cm     
H=86-100 cm

MARCO
250 / 177 cm    210 / 125 cm
H=86-100 cm

MARCO

6 06 0
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ENZO
292 / 242 cm      215 / 122 cm
H=75-95 cm

ENZO

ENZO II
292 / 210 cm      215 / 122 cm
H=75-95 cm

ENZO pufa
105 / 62
H=42 cm

6 26 2 6 3





F O T E L E
a r m c h a i r s



NEXT

NEXT

93 / 83 cm 
H=110 cm

PODNÓŻEK / FOOTREST
56 / 46 cm 
H=41 cm

6 66 6



COCO

82 / 96 cm 
H=95 cm

MONET
101 / 89 cm 
H=87-98 cm

6 66 6 6 7





S O F Y
s o f a s



ODESSA

GT

214 / 107 cm 
H=86-100 cm

215 / 96 cm 
   190 / 133 cm

H=86 cm

7 07 0



OSLO

MONET

200 / 97 cm 
  200 / 140 cm 

H=86 cm

SOFA 3 
256 / 89 cm 
H=87-98 cm

7 07 0 7 1



PURA
290 / 145 cm 

  240 / 190 cm
H=85 cm

MARCO

SOFA
180 / 111 cm  
H=86-100 cm

7 27 2



MONET

KORFU

SOFA 
214 / 107 cm       
H=86-100 cm

*

SOFA  2
186 / 89 cm 
H=87-98 cm

7 27 2 7 3




