
Przemyślany design_



Urządzanie domu wymaga sporo pracy i wysiłku. 
Ważne, aby czerpać radość przy tworzeniu własnego miejsca. 

Od przeszło 15 lat mamy przyjemność projektować meble, 
abyś Ty i Twoi bliscy czuli satysfakcję z ich użytkowania.

Decorating your home requires a lot of work and effort. 
It’s important to enjoy creating your own place. 

For over 15 years we have the pleasure of designing furniture 
so that you and your loved ones feel the satisfaction of using it.

Es erfordert viel Arbeit und Mühe, Ihr Zuhause einzurichten. 
Es ist wichtig, dass man Spaß daran hat, seinen eigenen Platz 
zu schaffen. Seit mehr als 15 Jahren haben wir das Vergnügen, 

Möbel so zu entwerfen,  dass Sie und Ihre Lieben die Befriedigung 
empfinden können, sie zu benutzen.
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/  STELLA (NAROŻNIK)
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Milano
NAROŻNIK

   254−272  /  88  /  167 cm      

   129  /  210 cm

Subtelna forma narożnika podkreślona została

cikawymi przeszyciami na oparciu 

i regulowanych podłokietnikach. 

Mebel na pewno będzie przykuwać uwagę,
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Milano II
NAROŻNIK L

   240−254  /  88  /  240−254 cm      

   130  / 200 cm

Wygodny i bardzo komfortowy narożnik 

znajdzie zastosowanie w wielu

aranżacjach salonowych. Ciekawa forma, 

przeszycia oraz drewniane nóżki tworzą mebel 

bardzo stylowy i elegancki. 
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Moss
NAROŻNIK

   250  /  80−100  /  250 cm      

   140  /  210 cm

Narożnik zaprojektowany dla osób

chcących stworzyć wokół siebie oryginalną 

i niepowtarzalną przestrzeń. Ten niezwykle 

komfortowy i funkcjonalny model 
na pewno sprawdzi się w wielu aranżacjach.
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Loft
NAROŻNIK

   284  /  89−104  /  96−166 cm      

   138  /  212 cm

Mebel zaprojektowany dla wymagającego klienta 

szukającego narożnika o lekkiej, prostej linii 

w minimalistycznym, loftowym stylu. 

Subtelne, metalowe nóżki, funkcjonalna półka 

oraz ruchome podłokietniki sprawiają, 

że całość prezentuje się niezwykle okazale.
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Loft II
NAROŻNIK L

   272  /  89−104  /  218 cm      

   138  /  212 cm

Minimalistyczna forma, subtelne nóżki 

z czarnego metalu oraz ruchomy podłokietnik 

i wygodne poduchy oparciowe, to cechy, 

dzięki którym narożnik zyskał klasę i styl. 
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Loft III
NAROŻNIK U

   344  /  89−104  /  166−218 cm      

   138  /  285 cm

Minimalistyczny design w loftowym stylu. 

Największy model spośród kolekcji 

narożników Loft, idealnie wpisuje się

w najnowsze światowe trendy designu.
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Rossa
NAROŻNIK

   284  /  85,5−96  /  96−166 cm      

   130  /  208 cm

Wyprofilowane, opływowe boki narożnika 

oraz ciekawe przeszycia na oparciu 

z regulowanymi zagłówkami 

nadają niepowtarzalnego charakteru. 

Zmysowy design w oryginalnych kształtach.
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Titan
NAROŻNIK

   280  /  90−102  /  96−166 cm      

   125  /  216 cm

Mebel o niepowtarzalnym designie w oryginalnej 

formie bez wątpienia może być ozdobą 
każdego salonu. Narożnik wyposażono w ciekawe, 

nieco zadziorne nóżki z czarnego metalu, 

funkcjonalną półkę oraz ruchome zagłówki 

i podłokietnik.



20  ―  21

Stella
NAROŻNIK

   284−303  /  89−107  /  96−166 cm      

   138  /  212 cm

Oryginalny narożnik o subtelnych przeszyciach 

na pikowanych poduchach oparciowych 

oraz charakterystycznych metalowych nóżkach.

Model wyposażono w funkcjonalny podłokietnik,

na którym można umieścić laptopa lub po jego 

rozłożeniu − powiększyć powierzchnię siedziska.



Aspen
NAROŻNIK L

   258  /  71-86−106  /  258 cm      

   135  /  207 cm

Elegancki narożnik z gustownie dobraną 

pikowaną tkaniną, która nadaje klasy i stylu. 

Model znajdzie zastosowanie w przestronnych 

aranżacjach zwracając na siebie uwagę.
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Avesta
NAROŻNIK

   284  /  82−100  /  96−166 cm      

   138  /  245 cm

Mebel zaprojektowany dla klienta kreatywnego, 

poszukującego niepowtarzalnych kompozycji,

dający nieograniczone możliwości 

podczas aranżacji przestrzeni.
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Avesta II
NAROŻNIK L MINI

   272  /  82−100  /  96−199 cm      

   138  /  211 cm
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Avesta III
NAROŻNIK L

   272  /  82−100  /  272 cm      

   138  /  211 cm
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Avesta IV
NAROŻNIK U

   344  /  82−100  /  166−199 cm      

   138  /  320 cm

Mebel zaprojektowany dla klienta kreatywnego, 

poszukującego niepowtarzalnych kompozycji,

dający nieograniczone możliwości 

podczas aranżacji przestrzeni.

28  ―  29
x2



Avra
NAROŻNIK

   252  /  84  /  165 cm      

   138  /  210 cm

Model zaprojektowany z niezwykłą starannością. 

Charakteru i uroku nadają duże i wygodne, 

ciekawie przeszyte poduchy oparciowe 

oraz czarne metalowe nóżki. 

Minimalizm w najczystszej postaci. 

30  ―  31



Selen
NAROŻNIK

   255  /  89−104  /  90−165 cm      

   138  /  210 cm

Nowoczesny i funkcjonalny narożnik 

z przyciągającą oko pikowaną tkaniną 

na wygodnych, wyprofilowanych bokach. 

Czarna metalowa nóżka dodaje lekkości 

i eleganckiego stylu.
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Akira
NAROŻNIK

   255  /  88  /  166 cm      

   138  /  210 cm
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Narożnik przyciąga wzrok łącząc walory 

funkcjonalne i ozdobne. Subtelne przeszycia 

na siedzisku, zaoblone kształty boków 

oraz czarne, charakterystyczne metalowe nóżki

nadają niepowtarzalnego stylu. 



Alta
NAROŻNIK

   279  /  85,5−96  /  99−172 cm      

   130  /  208 cm

Wygodny i funkcjonalny narożnik, 

który zwraca na siebie uwagę. Model znajdzie 

zastosowanie w dużych salonach,

jak i mniejszych pokojach dziennych.
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Lenti
NAROŻNIK

   281  /  83−98  /  106−193 cm      

   120  /  212 cm

Lenti to połączenie nowoczesnego designu, 

komfortu w codziennym użytkowaniu 

oraz funkcjonalności. Propozycja dla każdego,

kto ceni dobre wzornictwo.
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Baltic
BIG NAROŻNIK

   290  /  71−89  /  290 cm      

   242  /  170−190 cm

Narożnik Baltic to idealne miejsce by wspólnie 

spędzić czas z rodziną czy znajomymi 

w domowym zaciszu. Przestronny i wygodny 

model z gustownie pikowanym siedziskiem.
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Bella
SZEZLONG

Finezyjna linia oparcia oraz 
pikowana ozdobna poduszka 
w zestawieniu z drewnianymi 
nóżkami podkreślają stylowy 
wygląd.
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Ines
SZEZLONG

   186  /  87  /  91 cm      

Szezlong ten to idealne 
uzupełnienie eleganckiego 

wnętrza - salonu, czy też 
sypialni.

   160  /  86  /  80 cm      



Ezo
FOTEL

   72,5  /  101,5  /  83 cm      

44  ―

Nowoczesny fotel o ciekawych

kształtach. Niezwykle wygodny model 
znajdzie zastosowanie w salonie, 

gabinecie czy poczekalni.

INFORMACJE   /   INFORMATION   /   INFORMATIONEN

Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Producent zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian konstrukcyjnych 

w ofertach mebli, nie zmieniając ogólnego charakteru. Podane wymiary 

mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami 

zewnętrznymi i podane są w centymetrach.

Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory w katalogu 

mogą różnić się od kolorów oferowanych mebli. Elementy dekoracyjne 

użyte w celu prezentacji produktu nie stanowią jego integralnej części.

−

This offer is not an offer in respect of the Civil Code. The manufacturer reserves the right 

to make modifications to any products without changing the general character 

of the product. The above dimensions may change slightly. All the dimensions are 

furniture due to printing techniques. external and given in centimeters. Colours presented 

in the catalogue may vary from the original colours of furniture due to printing techniques. 

Decorative elements are not included in the price of any product.

−

Dieses Angebot ist kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Der Hersteller behält sich Konstruktionsänderungen vor in Möbelangeboten, 

ohne den allgemeinen Charakter zu verändern. Die angegebenen Maße können sich 

geringfügig ändern. Alle angegebenen Dimensionen das sind äußere Dimensionen 

und sind in Zentimetern angegeben. Die Darstellung der Farben kann sich, aufgrund 

der Einschränkungen von Drucktechnik, von der angebotenen Möbel abweichen. 

Die dekorativen Elemente, die für die Präsentation des Produkts verwendet werden,  

bilden keine integralen Bestandteil.

LEGENDA   /   LEGEND   /   LEGENDE

pianka PUR
PUR foam    /    Schaum PUR

sprężyna typu „bonell”
„bonell” spring    /    Bonellfederung

sprężyna falista
nosaq spring    /    Wellenfederung

automat wspomagający rozkładanie
bed mechanism    /    Automat

szerokość  / wysokość / głębokość
width / height / depth
Breite / Höhe / Tiefe

funkcja spania
pull out bed    /    Schlaf-funktion

pojemnik na pościel
storage    /    Bettkasten

regulowane zagłówki
adjustable headrests    /    verstellbare Kopfstützen

elementy wykończeniowe drewno
wooden finishings    /    Holzverarbeitung

elementy wykończeniowe chrom
chrome finishings    /    Chromeverarbeitung

narożnik uniwersalny
reversible corner    /    universelle Ecke

tapicerowane plecy
upholstered back    /    gepolstert Rücken

regulowane podłokietniki
adjustable armrests    /    verstellbare Armlehnen
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