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KOLEKCJE MEBLI OFERTA DODATKOWA
Meble nie są tylko dodatkiem do wnętrz, to one przechowują nasze 
skarby i tworzą miejsce, do którego wracamy po ciężkim dniu, by 
odpocząć. Bo meble to nasze codzienne życie, nasza przestrzeń, 
nasz dom. Bo meble to                    . 
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+ Frezowania na frontach w gustownie zastępują tradycyjne uchwyty.
+ Dekoracyjnego efektu dodaje opcjonalne oświetlenie
   zastosowane w podblatowych dębowych przestrzeniach brył.
+ Strefy witrynowe przeszklone z dwóch stron bryły zachowane
   są w nieregularnej, asymetrycznej lini.
+ Lśniąca biel mebli stanowi doskonałą bazę do aranżacji 
   salonu i świadczy o szlachetności kolekcji.

Kolor: biały połysk / dąb nawarra

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże PCV

Szuflady: 
prowadnice 

kulkoweFronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV, 
wysoki połysk

Blaty: płyta meblowa + listwa MDF

TORINO
SKOK DO PRZYSZŁOŚCI 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

szafka RTV 2d1w1s/160
160 / 72 / 38 cm

komoda 3d2s
130 / 95 / 38 cm

679PLN799PLN

witryna 1d1w lewa
53,5 / 200 / 38 cm

szafa 2d
88 / 200 / 59,5 cm

witryna niska 2d1w prawa
91,5 / 147,5 / 38 cm

wnętrze 
szafy

799PLN 649PLN 999PLN

regał wiszący 130
130 / 31 / 21,5 cm

ława 1s/75
75 / 50 / 45 cm

149PLN

249PLN

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego.

7

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

AYSON
COŚ WIĘCEJ NIŻ MEBEL

brył do aranżacji pokoju dziennego, młodzieżowego lub jadalni.17

+ Czarne, metalowe uchwyty podkreślają styl
   mebla.
+ Pogrubiane boki i blat stanowią gustowną
   oprawę dla brył.
+ Prosta forma mebla sprawi, że aranżacje 
   będą niepowtarzalne.
+ Oświetlenie wewnątrz witryn dostępne
   opcjonalnie. 

  Szuflady: 
kulkowe, pełen 

wysuw

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże PCV

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana 
pogrubiana, 
obrzeże PCV 

Blat: płyta meblowa 
laminowana pogrubiana

Kolor: dąb artisan

Uchwyty: metalowe

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

szafka RTV 2d/125
125,5 / 50 / 36  cm

półka 130
125,5 / 20 / 22 cm

półka 90
86,5 / 20 / 22 cm

279PLN
99PLN

79PLN

regał 2d1s
55,5 / 210,5 / 36 cm

regał otwarty 1d1s
55,5 / 210,5 / 36 cm

wityna 1d1w1s
55,5 / 210,5 / 36 cm

wityna niska 2d1w1s
85,5 / 153 / 36 cm

szafa 4d1s
86,5 / 210,5 / 50 cm

szafa narożna 2d
97 / 210,5 / 97 cm

biurko 1d1s/120
120 / 75,5 / 59,5 cm

ława 120
120 / 50 / 57 cm

stół rozkadany 160/210
160-210 / 77 / 90 cm

komoda 3d2s
125,5 / 91 / 36 cm

komoda 2d1s
86,5 / 91 / 36 cm

509PLN449PLN639PLN

689PLN

739PLN 949PLN

319PLN239PLN 579PLN 579PLN359PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

łóżko 2s/90
206,5 / 71 / 94,5 cm

849PLN

regał otwarty wiszący 125
125,5  / 30,5 / 29,5 cm

189PLN

szafka nocna 1s
46,5 / 45,5 / 36 cm

159PLN

wnętrze 
szafy

bez materaca

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

NOWOŚĆN

BRANDSON
 LICZY SIĘ WNĘTRZE

brył do aranżacji pokoju dziennego.8

ława 1s/70
70 / 46 / 70  cm

półka 140
139 / 21 / 18 cm

469PLN 129PLN

witryna wysoka 2w2s
81 / 196 / 41 cm

szafa 2d2s
81 / 196 / 41 cm

półki szafy 2d2s
73 / 1,6 / 33 cm

witryna niska 1d1w2s
81 / 129 / 41 cm

komoda 2d4s
119 / 88 / 41 cm

szafka RTV 2d1s/140
139 / 49 / 41 cm

849PLN 789PLN 139PLN689PLN

739PLN479PLN

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy

+ Fronty w formie ramiaka podkreślają stylistykę kolekcji.
+ Punktowe, delikatne uchwyty stanowią element ozdobny brył.
+ Ozdobne wieńce górne z MDF dodają bryłom szyku i elegancji.
+ W przeszkleniach zastosowano szkło hartowane.
+ Opcjonalne oświetlenie w witrynach zwiększa atrakcyjność mebla.

Kolor: biały

  Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Wieniec górny 
ozdobny MDF  

Fronty: płyta 
MDF + płycina 

MDF

Blaty: płyta meblowa laminowana

Uchwyty: 
metalowy

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.14

MALTA
ROZŚWIETLI NAJBARDZIEJ POCHMURNE DNI

+ Jasna kolorystyka mebla z powodzeniem kontrastuje
   ze wstawkami w kolorze orzech lyon.
+ Podłużne, metalowe uchwyty dodają bryłom wdzięku.
+ Ozdobne, szerokie boczne listwy MDF okalające każdą
   z brył nadają meblom bogaty charakter.
+ W witrynach zastosowano szkło hartowane.
+ Opcjonalne oświetlenie szklanych półek korzystnie
   podkreśla strukturę drewna orzechowych wstawek.

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

529PLN 269PLN

459PLN 609PLN 689PLN 739PLN

99PLN

79PLN

269PLN

579PLN 759PLN 999PLN 899PLN
szafa 2d1s

106,5 / 211,5 / 60,5 cm
regał otwarty 2s 

61,5 / 211,5 / 38 cm
witryna 1w3s 
61,5 / 211,5 / 38 cm

witryna 2d1w2s
106,5 / 211,5 / 38 cm

komoda 1d4s
106,5 / 91 / 38 cm

komoda 2d2s
151,5 / 91 /38 cm

komoda 2d4s
151,5 / 91 /38 cm

szafka RTV 1d1s/150
151,5 / 55 / 38 cm

ława 110
110 / 44 / 60 cm

półka 150
151,5 / 20 / 20 cm

półka 110
106,5 / 20 / 20 cm

szafka wisząca
151,5 / 40 / 30 cm

stól rozkładany 130/170 
130-170 / 75 / 85 cm

wnętrze
szafy 

689PLN
witryna niska 1d1w

106,5 / 157,5 / 38 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie 
w opcji 

oświetlenie 
w opcji 

 Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe, pełen 
wysuw

 Uchwyty: metalowe

Fronty:  płyta 
meblowa 
laminowana

Kolor: modrzew syberyjski / orzech lyon

Blaty: płyta meblowa laminowana

 Nóżki: tworzywo

Listwa ozdobna 
MDF

Kopus: płyta 
meblowa 

laminowana

+ Biały kolor i fronty bez uchwytów wprowadzą do wnętrz    
   harmonię.
+ Szerokie i naturalne blaty wysunięte na czoło brył pełnią 
   funkcję ozdobną.
+ Szerokie boczne listwy nadają meblom solidny wizerunek.
+ Prosta forma mebla z połyskującą powierzchnią frontów.
+ Opcjonalne oświetlenie w witrynach zwiększa atrakcyjność 
   mebla.

brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni i sypialni. 

15

Kolor: biały połysk

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Szyflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Fronty:  płyta MDF 
oklejona folią PCV wysoki 
połysk

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

269PLN

529PLN 89PLN 99PLN

komoda 2d3s
156 / 84,5 / 41,5 cm

komoda 2d1s
106 / 84,5 / 41,5 cm

szafka RTV 1d/160
156 / 61 / 41,5 cm

ława 90
90 / 35,5 / 60 cm

stół 
rozkładany 135/184

135-184 / 78 / 86 cm

witryna niska 2d2w
98 / 156,5 / 41,5 cm

wnętrze 
szafy 

półka 150
150 / 21 / 20 cm

półka 100
100 / 21 / 20 cm

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

regał otwarty 1d1s
68 / 202 / 41,5 cm

witryna 1d1w1s
68 / 202 / 41,5 cm

419PLN  499PLN  739PLN 789PLN

719PLN 549PLN 929PLN

219PLN
regał wiszący 160

156 / 40 / 32 cm

VIGO
POZWÓL NAM ZADBAĆ O WYGLĄD TWOJEGO SALONU

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

1579PLN

łóże 160
166 / 89 / 205,5 cm

szafka nocna 1s
60 / 50,5 / 40 cm

639PLN269PLN
bez wkładu i materaca
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półka 90
90 / 30 / 23 cm

półka 140
140 / 30 / 23 cm

ława 120
120 / 50 / 60 cm

szafka RTV 6s/140
140 / 43,5 / 45 cm

witryna 1d1w 
50 / 190 / 42 cm

regał 2d
90 / 190 / 42 cm

szafa 4d
90 / 190 / 55 cm

komoda 3d3s
135 / 89 / 42 cm

komoda 2d2s
90 / 89 / 42 cm

witryna 2d2w
90 / 148,5 / 42 cm

brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.10

129PLN169PLN

289PLN 639PLN 789PLN 529PLN

789PLN 579PLN 579PLN 949PLN

YOLK
POSTAW NA PEWNIK

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

+ Tradycyjne uchwyty zastąpiono gustownym frezowaniem.
+ Białe blaty oraz fronty w wysokim połysku rozjaśniają
   pomieszczenia.
+ Oryginalny design oraz funkcjonalność brył.
+ Oświetlenie stref witrynowych dostępne opcjonalnie.

wnętrze 
regału 

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
oklejona PCV

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Fronty:  płyta MDF

Kolor: biały połysk

Blaty: płyta meblowa laminowana

Nóżki: plastikowe

wnętrze 
szafy 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

279PLN

szafa 4d
95 / 190,5 / 56 cm

regał 2 d lewy
55 / 190,5 / 42 cm

witryna 2d2w 
95 / 150,5 / 42 cm

witryna 1d1w lewa
55 / 190,5 / 42 cm

komoda  2d4s
155 / 90,5 / 42  cm

komoda 4d
95 / 90,5 / 42  cm

szafka RTV 2d
155 / 49  / 42 cm

półka 150
 150 / 30 / 22 cm

półka 90
 90 / 30 / 22 cm

wnętrze 
regału

wnętrze 
szafy

229PLN

499PLN 999PLN 699PLN

999PLN 799PLN 699PLN 999PLN

LUCAS
PRZYGOTUJ SIĘ NA ROZŚWIETLENIE 

SWOJEGO SALONU

NOWOŚĆN

 brył do aranżacji pokoju dziennego.9

+ Na frontach znajdują się ozdobne drewniane uchwyty.
+ Fronty na wysoki połysk subtelnie rozświetlą wnętrze.
+ Nowoczesny wygląd, ponadczasowy styl.
+ Modne połączenie kolorów (dąb i biel) i materiałów (płyta, drewno
   i lakier) w 1 bryle.
+ Bryły z półkami szklanymi można wyposażyć w oświetlenie.

Kolor: biały / dąb kamienny

Korpus: płyta
meblowa 

laminowana,
obrzeże ABS

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Fronty -MDF lakier
połysk

Nóżki: plastikowe

Uchwyty: drewniane

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

+ Zastosowanie 2 kolorów frontów w 1 bryle 
+ Prosta i minimalistyczna forma dodaje 
   meblom surowości.
+ Delikatne i pogrubione boki mebla.
+ 2 warianty otwierania drzwi w 1 bryle 
   (metalowe  uchwyty i wewnętrzne frezy
   na frontach szuflad).  

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana 
pogrubiona

Uchwyty: 
metalowe

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Blaty: płyta meblowa 
laminowana pogrubiona

Kolor: kasztan nairobi / onyx

Nóżki: 
plastikowe

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, jadalni, 
młodzieżowego i sypialni.

26

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
regału 

szafka RTV 1d1s/125 
126,5 / 51 / 40 cm

319PLN

komoda 3d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s 
86,5 / 95 / 40 cm

witryna niska 2d1w1s
96,5 / 172 / 40 cm

komoda 4d1s
166,6 / 95 / 40 cm

579PLN 419PLN 639PLN

639PLN

regał 2d1s
56 / 210 / 40 cm

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

szafa z lustrem 3d4s
126,5 / 210 / 59 cm

szafa narożna 2d
101,5 / 210 / 101,5 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

witryna 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

599PLN 789PLN 1159PLN 999PLN529PLN639PLN

JAZZ
DOCENIAMY PROSTE KSZTAŁTY

łoże 160 
z pojemnikiem i półkami

167,5 / 89,5 / 223 cm

łożko 1s/90
206 / 86,5 / 99 cm

łożko 2s/90
94 / 71,5 / 205 cm

szafka nocna 1s
46,5 / 45 / 40 cm

1269PLN639PLN 849PLN159PLN

bez materaca
bez materaca bez materaca

biurko 1d2s/120 
120 / 75 / 60 cm

419PLN

ława 120 
120 / 50,5 / 60 cm

209PLN
regał wiszący 120

120 / 40 / 23 cm
półka 120

118,5 / 26,5 / 21,5 cm

159PLN 99PLNZeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

kasztan nairobi kasztan nairobidąb sonoma dąb sonomakasztan nairobi kasztan nairobi

wersje kolorystyczne łoża 140 z pojemnikiem3 wersje kolorystyczne łoża 160 z pojemnikiem3

łoże 140 z pojemnikiem
147,5 / 89,5 / 207 cm 1059PLN

bez materaca

łoże 160 z pojemnikiem
167,5 / 89,5 / 207 cm 1109PLN

bez materaca

stół 
rozkładany 130/175 

132-175 / 76,5 / 80 cm

599PLN
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brył do aranżacji pokoju dziennego 
i jadalni.

10

PROVENCE
HARMONIA, KTÓREJ SZUKASZ

+ Delikatnie pogrubione boki mebla.
+ Metalowe uchwyty subtelnie podkreślaja charakter bryły.
+ Modna i ciekawa kolorystyka: dąb canyon i krem.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie.

Korpus: płyta 
meblowa laminowana, 
oklejona PCV

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Kolor: dąb canyon / krem

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

Uchwyty: metalowe

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

529PLN 789PLN639PLN639PLN

619PLN419PLN339PLN

269PLN

599PLN

99PLN

wnętrze
szafy 

witryna niska 2d1w1s
87 / 148,5 / 40 cm

witryna 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

szafa 2d
106 / 210 / 61 cm

komoda 3d3s
127 / 96 / 40 cm

komoda 2d1s
87 / 96 / 40 cm

szafka RTV 1d1s/125
127 / 52,5 / 40 cm

półka 120
118,5 / 26,5 / 21,5 cm

stół 
rozkładany 160/200

160-200 / 77,5 / 90 cm

ława 115
115 / 45 / 60 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

+ Zaokrąglone uchwyty MDF umieszczono na tle czarnego szkła
+ Modna i ciekawa kolorystyka: dąb craft złoty i biel.
+ Poziome frezy na frontach dodają bryłom uroku.
+ Ciekawe wzornictwo sprawi, że aranżacje będą niepowtarzalne.
+ Oświetlenie LED do stref przeszklonych dostępne opcjonalnie. 

brył do aranżacji pokoju dziennego i sypialni.13

komoda 3d 
135 / 89,5 / 37,5 cm

komoda 2d
90 / 89,5 / 37,5 cm

849PLN 849PLN549PLN

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
regału 

szafka RTV 2d
135 / 47,5 / 44,5 cm

479PLN

półka 120
120 / 21 / 20 cm

półka 80
80 / 21 / 20 cm

99PLN 89PLN

regał 2d prawy
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

szafa 2d
90/ 195,5 / 56 cm

szafa z lustrem 3d
135 / 195,5 / 56 cm

regał otwarty 1d lewy
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

witryna 1d1w lewa
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

689PLN 899PLN 1369PLN529PLN

739PLN
witryna niska 1d1w

90 / 159,5 / 37,5 cm
Korpus: płyta 

wiórowa 
laminowana

Uchwyty: MDF

Fronty: płyta MDF,
folia PCV

Kolor: dąb craft złoty / biały połysk

Blaty: płyta wiórowa laminowana

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

RODAN
WYDOBYWAMY PIĘKNO

łoże 160
166 / 84 / 210 cm

899PLN
szafka nocna 1s

50 / 42 / 39,5 cm

299PLN
bez wkładu i materaca

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

+ Czarne wstawki frontów subtelnie przełamują
   kolorystykę dębu.
+ Czarne blaty większości brył podkreślają linię
   mebla.
+ Metalowe uchwyty subtelnie podkreślają 
   charakter brył.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne
   opcjonalnie.

JAGGER
UWIELBIAMY NIEBANALNE ROZWIĄZANIA

brył do aranżacji pokoju dziennego i sypialni.16

ława 100
100 / 50 / 55 cm

szafka RTV 1s/155
154 / 45 / 43 cm

komoda 4s
80 / 91,5 / 35,5 cm

369PLN 529PLN 479PLN
lustro 60

63,5 / 61,5 / 3 cm

159PLN

półka 80
80 / 6 /18 cm

79PLN
szafka wisząca 1d

109,5  / 35,5  / 34 cm

209PLN

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 92,5 / 208 cm

łoże 160 z pojemnikiem 
tapicerowane
167 / 92,5 / 208 cm1269PLN 1369PLN

bez materaca
bez materaca

ławka 160
167,5 / 40,5 / 43,5 cm

419PLN
szafka nocna 1s

50 / 92,5 / 34  cm

269PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

komoda 2d1w2s
120/ 103 / 35,5 cm

739PLN

witryna niska 2d2w1s
100 / 160 / 35,5 cm

witryna 1d1w1s
50 / 210 / 43 cm

szafa 2d2s
100 / 210 / 58 cm

szafa z lustrem 3d2s
160,5 / 213,5 / 60 cm

półki szafy 2d2s
96,5  / 162 / 40 cm

789PLN 579PLN 949PLN 1789PLN 159PLN

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

Blaty: płyta meblowa 
laminowana

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana

Uchwyt: 
metalowy

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Szuflady: 
prowadnice  

kulkowe

Kolor: dąb monastery / czarny

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

Element opcjonalny do 
łoża 160

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 
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+ Bogaty wybór regałów i witryn z przeszklonymi drzwiczkami to cechy kolekcji 
Ole.
+ Opcjonalne oświetlenie w strefach witrynowych zwiększa atrakcyjność mebli.
+ Kolekcja oferuje bardzo funkcjonalną witrynę z przesuwanymi drzwiami.
+ Nogi poprowadzone wzdłuż wysokości brył nawiązują do tradycyjnego stylu.
+ Na frontach witryn zastosowano szkło hartowane. 

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Nóżki: płyta oklejona 
melaminą

Korpus: płyta 
meblowa laminowana, 

obrzeże ABS

Fronty: ramiak 
MDF opłaszczony 
melaminą + 
płycina MDF

Uchwyty: metalowe

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże ABS

Kolor: biały

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, jadalni 
i pokoju młodzieżowego. 

12

OLE
ARANŻUJE DOBRĄ ATMOSFERĘ!

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

349PLN 479PLN 529PLN 949PLN 849PLN

129PLN 279PLN

739PLN 929PLN 929PLN 639PLN 849PLN
szafa 2d2s

91 / 201 / 61 cm
regał 1d 

50 / 201 / 37 cm
witryna

wysoka 1w1s 
65 / 201 /37 cm

witryna
wysoka 2d2w 

90 / 201 / 37 cm

witryna
wysoka 2w2s
90 / 201 / 37 cm

wnętrze
regału 

komoda 3d3s
133 / 134,5 / 37 cm

witryna 
niska 2w2s

133 / 134 / 37 cm

regał niski 1d1s
65 / 134,5 / 37 cm

szafka 
RTV 1s1k/160
160 / 54,5 / 42 cm

półka 160
 160 / 23 / 20 cm

regał wiszący 160
 158 / 36,6 / 37 cm

biurko 1d/115 
115 / 74,5 / 50 cm

wnętrze
szafy 

oświetlenie w opcji 

oświetlenie 
w opcji 

oświetlenie 
w opcji 

oświetlenie 
w opcji 

+ Charakterystycznie ścięta linia blatu pełni 
   funkcje ozdobną mebli.
+ W bryłach subtelnie przełamano 2 kolory 
   w 1 meblu.
+ Naturalny, jasny, a jednocześnie ciepły odcień
   mebli dopasuje się do każdego wnętrza
+ Meble są pojemne, ustawne i zaprojektowane
   tak, aby mogły służyć latami.

kolor:  olcha polarna / onyx

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana

Szuflady:  prowadnice 
kulkowe pełny 
wysuw

Uchwyty: 
metalowe

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Blat: płyta meblowa laminowana 
pogrubiona

brył do aranżacji pokoju dziennego i młodzieżowego.17

NONELL
ROZŚWIETLIJ KAŻDE WNĘTRZE

NOWOŚĆN

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

kufer
87 / 45 / 40  cm

ława 1s/90
90 / 50 / 50  cm

półka 120
118,5 / 26,5 / 91,5 cm

399PLN199PLN

89PLN

regał  2d1s
56 / 210 / 40 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

witryna 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

szafa 2d1s
90,5 / 210 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 210 / 101 cm

biurko 1d2s/120
120 / 76 / 60 cm

szafka 1d1s
56 / 108,5 / 40 cm

witryna
niska 2d1w1s
90,5 / 155 / 40 cm

komoda 4s
90,5 / 92 / 40 cm

szafka 
RTV 2d1w1s/160

160 / 65 / 40 cm

komoda 3d2s
126,5 / 92 / 40 cm

639PLN529PLN649PLN 799PLN 1099PLN

429PLN 299PLN
599PLN429PLN

549PLN 579PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

wnętrze 
szafy

łóżko 2s/90
205 / 71,5 / 94 cm

849PLN

regał otwarty wiszący
118,5  / 41 / 22 cm

159PLN
szafka nocna 2s

48,5 / 43,5 / 40 cm

179PLN

lub

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

witryna wysoka 2d2w
 96 / 200 / 40 cm

regał 1d
56 / 200 / 40 cm

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

witryna wysoka 1d1w 
56 / 200 / 40 cm

witryna 2d2w
96 / 164 / 40 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

ława 120
 120 / 55 / 59 cm

szafka RTV 2s/150
 152 / 55,5 / 50 cm

lustro
 106 / 75 / 4 cm

209PLN

209PLN 569PLN 869PLN929PLN

669PLN849PLN 869PLN 639PLN 899PLN

569PLN

półka 150
152 / 25 / 27 cm

półka 110
106 / 25 / 27 cm

129PLN 109PLN

+ Ozdobne, szerokie boczne listwy MDF nadają meblom bogaty 
   charakter.
+ Całości kolekcji dopełniają gięte, stylizowane, drewniane nóżki.
+ Szklane półki w witrynach i komodach można dodatkowo
   podświetlić.
+ Uchwyty można zamontować wg własnego uznania.

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Uchwyt: 
metalowy

Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV 
wysoki połysk, 
obrzeże PCV

Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże ABS

Kolor: dąb sonoma czekoladowy /beż połysk

Nóżki: gięte, 
drewniane  Listwy MDF 

laminowane

brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.13

PARMA
LICZY SIĘ ESTETYKA

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

oświetlenie 
w opcji 

bez materaca
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+ Lekko zaokrąglone listwy boczne oraz blaty stanowią 
   oprawę dla mebli.
+ Frezy na frontach: poziome i pod uchwyty dodają uroku bryłom.
+ Prosta forma, modna i ciekawa kolorystyka.
+ Asymetrycznie rozmieszczone fonty na niektórych bryłach.

Kolor: dąb canyon / biały połysk

Uchwyty: 
srebrne,
metalowe

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe, 
pełen wysuw

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże PCV

Nóżki: 
plastikowe

Fronty: płyta 
MDF, folia PCV 
wysoki połysk

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże PCV

DAVIN
BAW SIĘ GEOMETRIĄ

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

szafa 2d 
107 / 210,5 / 56 cm

półka 140
140 / 25 / 25,5 cm

szafka RTV 2d
 146 / 44 / 45 cm

wnętrze
szafy 

witryna 1w lewa
69 / 210,5 / 37 cm

oświetlenie w opcji 

komoda 2d3s
162 / 85,5 / 45 cm

witryna niska 1d1w
107 / 132 / 37 cm

komoda 2d 
107 / 85,5 / 37 cm

półka 100
100 / 25 / 25,5 cm

stół rozkładany 135/184 
Mulatto/Davin

135 - 184 / 76 / 86 cm

 ława 120 
Mulatto/Davin

120 / 50 / 60 cm 479PLN
249PLN 529PLN

949PLN 739PLN 689PLN 1059PLN

109PLN

529PLN

99PLN

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego
i jadalni.

10

+ Wyraziste uchwyty i szeroka listwa blatu.

+ Uniwersalna, zawsze modna kolorystyka mebli.  

+ Charakterystyczna szeroka listwa po jednej stronie bryły  

+ Kolekcja oferuje szeroki wybór funkcjonalnych regałów

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana

Uchwyt: 
plastikowe, 
srebrne

 Fronty: płyta 
meblowa 

laminowana
Szuflady: 

prowadnice 
rolkowe

Blat: płyta meblowa 
laminowana

Kolor: dąb sonoma

 Nóżki: 
plastikowe, 

srebrne

DAMIS
POCZUJ SWOBODĘ

brył do aranzacji pokoju dziennego, 
jadalni i pokoju młodzieżowego. 

15

półka 110
110 / 30 / 22 cm

regał wiszący
110 / 39.5 / 22.5 cm

szafka RTV 2k
 200 / 39 / 45 cm

komoda 2d2s
164 / 80 / 45 cm

szafka RTV 1k
134 / 39 / 45 cm

regał 1d
90.5 / 113.5 / 35 cm

regał 1d1w
 90.5 / 113.5 / 35 cm

biurko 1d1s/110
 110 / 75 / 58 cm

regał 
z barkiem 1d1s1b

 90,5 / 164 / 35 cm

regał 2d2s
 90,5 / 203 / 35 cm

witryna 1d1w1s
 50/ 203 / 35 cm

szafa 2d
 90.5 / 203 / 55 cm

wnętrze 
szafy

regał otwarty 1d1s
 50/ 203 / 35 cm

69PLN99PLN

279PLN 249PLN 419PLN

219PLN 269PLN

319PLN

419PLN 499PLN379PLN 319PLN 419PLN

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

ława 110 Gress
110 / 50 / 61 cm 

stół rozkładany 
160/210 Gress

160-210 / 77 / 90 cm

239PLN

559PLN
+ Charakterystyczną cechą kolekcji są fronty z patynowanym
   ramiakiem.
+ Górne wysokie zwieńczenia nadają meblom klasycznego
    wyglądu.
+ Szerokie stylowe nóżki z delikatnym frezem zapewniają
   stabilność mebli.
+ Szlachetność brył podkreślają metalowe uchwyty - wygodne 
   i praktyczne.
+ Oświetlenie w przeszklonych witrynach lub komodach
   zwiększa ich funkcjonalność.

brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni, sypialni,

a nawet przedpokoju.

  Szuflady: 
prowadnice kulkowe 
z pełnym wysuwem

Korpusy: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże 
ABS

Fronty: środek płyta 
meblowa laminowana, 
ramiak MDF oklejony 
folią finisz

Uchwyty: metalowe 

Blaty: płyta meblowa 
laminowana

Kolor: woodline krem

Nogi: płyta MDF

27

TIFFANY
NIESKAZITELNA KLASYKA

pólka 130
130 / 26,5 / 21,5 cm

99PLN
pólka 90

90 / 26,5 / 21,5 cm

79PLN

szafka nocna 1s
49 / 48 / 37 cm

269PLN

łoże 160
171 / 93,5 / 209,5 cm

bez materaca

789PLN
bez materaca

łoże 160 z pojemnikiem
171 / 93,5 / 209,5 cm

1319PLN

szafka RTV 2s
130 / 50,5 / 37 cm

419PLN
stół rozkładany

Olivia/Tiffany 130/175
130-175 / 75,5 / 80 cm

529PLN

ława 110
110 / 50 / 60 cm

209PLN

szafka na buty 3k
84 / 120 / 18 cm

499PLN
szafka na buty 1k

70 / 42 / 37 cm

269PLN

wieszak
70 / 150 / 21,5 cm

299PLN
regał z lustrem 1d2s

69 / 212 / 39,5 cm

729PLN

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

559PLN
komoda 4s
94 / 90 / 37 cm

639PLN
komoda 3d1s

139 / 90 / 37 cm

639PLN

komoda 
narożna 1d1s

58 / 90 / 58 cm

419PLN

regał otwarty 2s
69 / 212 / 39,5 cm

559PLN
 regał 1d2s

69 / 212 / 39,5 cm

wnętrze
regału

689PLN
szafa 2d2s

99 / 212 / 62 cm

wnętrze
szafy

909PLN
szafa z lustrem 3d4s

159 / 212 / 62 cm

wnętrze
szafy

1639PLN

w opcji
półki i stojak
do szafy 2d2s

139PLN

witryna 1w2s
69 / 212 / 39,5 cm

689PLN
oświetlenie w opcji 

witryna 2w2s
99 / 212 / 39,5 cm

1049PLN
oświetlenie w opcji 

komoda
z barkiem 1d1w1s1b

94 / 125 / 37 cm

699PLN
oświetlenie w opcji 

komoda
z barkiem 2w3s1b

154 / 125 / 37 cm

1099PLN
oświetlenie w opcji 

nadstawka
narożna 1w
52 / 122 / 52 cm

379PLN
oświetlenie w opcji 

szafka wisząca 1w
130 / 40 / 23,5 cm

269PLN
oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm

szafka nocna 1s
56 / 45 / 36 cm

szafka RTV 3s/140
136 / 50 / 40 cm

209PLN419PLN 529PLN529PLN 689PLN

witryna 1d1w/60
60 / 217 / 36 cm

regał 1d prawy
60 / 217 / 36 cm

szafa 2d
96 / 217 / 60 cm

szafa z lustrem 3d2s
136 / 217 / 60 cm

witryna 2d2w/100
96 / 160,5 / 36 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

689PLN 639PLN 579PLN 789PLN 1299PLN

półka 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

szafka wisząca 1w
136 / 40 / 24 cm

stół rozkładany 130/175
130-175 / 75,5 / 80 cm

ława 110
110 / 50 / 64 cm

89PLN269PLN 529PLN189PLN

łoże 160
167 / 81 / 205 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca
839PLN 1199PLN

łoże 140
147 / 81 / 205 cm

łoże 140 z pojemnikiem
147 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca
739PLN 1059PLN

+ Szafy i witryny o niestandardowej wysokości 217 cm.
+ Ozdobna, patynowana listwa MDF podkreśla
   kontur mebli.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne
   opcjonalnie.
+ W ciekawym połączeniu kolorystycznym: krem 
   i dąb ancona.

Kolor: krem / dąb ancona

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen 

wysuw

Listwa MDF 
oklejona, 
patynowana

Uchwyty: metalowe

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana, soft

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

OLIVIA
MEBLE NA PIERWSZYM PLANIE

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni i sypialni.

18

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

+ Ryflowane listwy stanowią ozdobę mebla.
+ Dodatkową ozdobą są ryflowania niektórych
   frontów.
+ Nóżki w kolorze uchwytów stanowią delikatny 
   akcent brył.
+ Oświetlenie wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie.

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, jadalni i 
sypialni.

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Listwy MDF 
ryflowane

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana, obrzeże 
PCV

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże PCV

Uchwyty: srebrne, 
plastikowe

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

Kolor: dąb sonoma

Nóżki: srebrne, 
plastikowe

28

GRESS
LICZĄ SIĘ DETALE

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

regał wiszący 160 
161/ 30 / 25,5 cm

ława 110
110 / 50 / 61 cm 

stolik 70
66,5 / 50 / 38 cm

ława 75
75 / 50 / 75 cm

nadstawka szafy 3d
161 / 48 / 55 cm

lustro 90
93 / 70 / 2 cm

półka 140
139 / 31 / 22 cm

szafka wisząca 2d
 140 / 30 / 25 cm

półka 90
 93 / 31 / 22 cm

stół rozkładany 160/210
160-210 / 77 / 90 cm

szafka RTV 2d1s
140 / 51 / 55 cm

szafka RTV 3s/160
161 / 47 / 40 cm

biurko 1d3s/150
155 / 76 / 67 cm

biurko 1d1s/120
115 / 76 / 67 cm

szafka nocna 1s
63 / 29 / 39  cm

łoże 160
181 / 71 / 205 cm

komoda 2d4s
140 / 96 / 39 cm

komoda 5s
63 / 118 / 39 cm

komoda 4s
93 / 96 / 39 cm

komoda z barkiem 2w3s1b 
140 / 118 / 39 cm

komoda 4d
93 / 96 / 39 cm

szafa 2d1s
93 / 192 / 55  cm

regał 1d1s L/P
63 / 192 / 39 cm

szafa 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

szafa z lustrem 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

regał otwarty 1s/60
63 / 192 / 39 cm

witryna 1w1s L/P
63 / 192 / 39 cm

regał otwarty 1s/90
93 / 192 / 39 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

739PLN529PLN639PLN

419PLN509PLN

579PLN 479PLN

579PLN 529PLN 739PLN 1059PLN 1109PLN

159PLN

389PLN

179PLN129PLN

269PLN

109PLN

239PLN 269PLN179PLN

559PLN

479PLN199PLN

479PLN689PLN 479PLN 419PLN

bez materaca i wkładu

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
16 17



TOP MIX
JESTEŚ U SIEBIE

 brył do aranżacji pokoju dziennego, młodzieżowego i przedpokoju.23

+ Pogrubiane blaty mebli stanowią dodatkowy walor użytkowy.
+ Dobra jakość wykonania jak na tak niską cenę.
+ Prosta forma mebla oraz uniwersalna kolorystyka to atuty tej
   kolekcji.
+ Szeroki wybór komód daje duże możliwości aranżacji.

Kolor: biały Kolor: dąb sonoma

Szuflady: prowadnice 
rolkowe

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana

Uchwyt: plastikowy, 
srebrny

wersje kolorystyczne2 szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

biurko 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

regał otwarty 80
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

witryna 2d1w1s/80
 80 / 145 / 33 cm

regał otwarty wysoki 80
 80 / 183 / 33 cm

regał otwarty 1d1s
 40 / 183 / 33 cm

regał 2d1s
 40 / 183 / 33 cm

witryna 1d1w1s
 40 / 183 / 33 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

159PLN 209PLN199PLN 99PLN

319PLN 199PLN 209PLN 249PLN 249PLN

269PLN159PLN 199PLN 319PLN 349PLN

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz więcej aranżacji

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

wnętrze 
szafy

wieszak 60
 60 / 100 / 23 cm

szafa z lustrem 2d1s/60
60 / 183 / 33 cm

wnętrze 
szafy

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

szafka na buty 2k
 80 / 85 / 27 cm

szafka na buty 3k
 80 / 121 / 27 cm

wieszak 80
 80 / 100 / 23 cm

99PLN

349PLN169PLN

109PLN

179PLN219PLN389PLN
oświetlenie w opcji 

łoże 140
145,5 / 85 / 205 cm

bez materaca i wkładu
*dostępne tylko w kolorze 

dąb sonoma

bez materaca i wkładu
*dostępne tylko w kolorze 

dąb sonoma

419PLN 379PLN

łoże 120
125,5 / 85 / 205 cm

+ Metalowe okucia na rogach brył sprawią, że aranżacje będą 
   niebanalne.
+ Oryginalne mosiężne uchwyty podkreślają charakter mebli.
+ Fronty z listwą MDF podnoszą walor estetyczny tej kolekcji.
+ Kolekcja zaprojektowana z naciskiem na design, funkcjonalność. 

Kolor: sosna vintage

Korpus: płyta meblowa 
laminowana 

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Uchwyty: 
metalowe, 
mosiądz

Dodatkowe okucia 
narożników: 

metalowe, mosiądz

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana 
z listwą MDF

 Blaty: płyta meblowa laminowana 

MAGELLAN
LUBIMY NADMORSKIE KLIMATY

 brył do pokoju dziennego i młodzieżowego.17

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

witryna niska 2d2w1s 
86,5 / 135 / 40 cm

witryna 1d1w1s
51,5 / 203 / 40 cm

szafa 2d2s
86,5 / 203 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 203 / 101 cm

regał otwarty 1d1s
51,5 / 203 / 40 cm

półki szafy 2d2s
39 / 154 / 40 cm

739PLN

689PLN 899PLN 999PLN579PLN 159PLN

ława 100
100 / 50 / 60 cm

269PLN

biurko 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

szafka RTV 1d1s/125
126,5 / 57,5 / 40 cm

529PLN 479PLN
komoda 4s

86,5 / 88 / 40 cm
komoda 3d2s
126,5 / 99,5 / 40 cm

639PLN789PLN

regał wiszący 120
120 / 38 / 26 cm

209PLN

pólka 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

99PLN
szafka nocna 1s

51,5 / 44 / 40 cm

239PLN

kufer
86,5 / 47 / 45 cm

419PLN
bez materaca bez materaca

łóżko 1s/90
97 / 89,5 / 205,5 cm

739PLN
sofa 2s/90

207 / 71,5 / 95 cm

849PLNZeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

CANDY
DĄB JEST INNOWACJĄ

+ Kolekcja charakteryzuje się nieszablonowym designem.
+ Białe bryły kontrastują z eleganckimi aplikacjami w naturalnym
   dekorze.
+ Blaty w ciepłej kolorystyce dąb craft ciemny podkreślają kontury mebla. 
+ Prosta i czysta forma mebli zachowana dzięki delikatnym uchwytom.

Uchwyty: metalowe
Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV 
biała matowa 

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże PCV

Kolor: biały / dąb craft ciemny

Nóżki: plastikowe

Wstawki frontów: 
płyta meblowa 
laminowana
 dąb craft ciemny

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

regał 1d prawy
50 / 205 / 38 cm

szafa 2d 
100 / 205 / 62 cm

szafa 5d 
157 / 205 / 62 cm

wnętrze
regału 

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

witryna 
wisząca 1d1w
70,5 / 125 / 38 cm

witryna niska 1d1w 
70,5 / 152 / 38 cm

witryna 1d1w
70,5 / 205 / 38  cm

regał otwarty 1d
50,5 / 205 / 38 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

ława 110
 110 / 45 / 60 cm

szafka RTV 2d1s
 160 / 52 / 42 cm

brył do pokoju dziennego, 
młodzieżowego i sypialni.
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półka 135
 135 / 30 / 23 cm

179PLN279PLN

739PLN579PLN

779PLN449PLN

529PLN

639PLN

899PLN 639PLN

1059PLN 1999PLN
oświetlenie w opcji 

biurko 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

499PLN
łoże 160

166 / 90 / 206 cm

579PLN
szafka nocna 1s

 45 / 44 / 42 cm

189PLN
bez wkładu i materaca Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacjioświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
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wieszak 90
90 / 141,5 / 25,5 cm

panel 
z lustrem 40

 40 / 110,5 / 25,5 cm

panel 
z lustrem 45

 45 / 141,5 / 25,5 cm

wieszak 60
60 / 141,5 / 25,5 cm

129PLN 169PLN 309PLN199PLN

szafka 
na buty 2k1s
 60 / 98,5 / 35 cm

komoda 
wysoka 1d1s 
45 / 98,5 / 35 cm

319PLN 209PLN

regał 1d
60 / 217,5 / 35 cm

szafa  2d 
90 / 217,5 / 57 ,5 cm

szafa narożna 1d 
78 / 217,5 / 78 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

419PLN 579PLN 639PLN

+ Minimalistyczna forma mebli.
+ Neutralny kolor, który pasuje do różnorodnych 
   ścian.
+ Fronty szaf zbudowane na zasadzie paneli.
+ Szafy o niestandardowej wysokości 217 cm.
+ Duże możliwości aranżacji przedpokoi.

Blat: płyta meblowa, 
obrzeże ABS

Uchwyt: 
plastikowy

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Korpus: płyta 
meblowa, 

obrzeże ABS

Front: płyta 
meblowa 
laminowana

Kolor: dąb san remo

łóżko 90
95 / 81 / 205,5 cm

529PLN

komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm

159PLN 189PLN
lustro

 80 / 62 / 3 cm

149PLN
możliwość montażu 

pion / poziom

komoda 3s
80 / 81 / 40 cm

319PLN

półka 80
80 / 10 / 25 cm

półka 110
108 / 10 / 25 cm

79PLN

69PLN

kontener 3s
40 / 58,5 / 40 cm

biurko 110
108 / 74 / 55 cm

189PLN209PLN

brył do aranżacji pokoju młodzieżowego 
lub dziecięcego, przedpokoi i korytarzy.

19

regał wiszący 110
108 / 33,5 / 23,5 cm

109PLN

bez materaca

OSKAR
ORYGINALNOŚĆ JEST ZALETĄ

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

+ Proste bryły i formy mebli sprzyjają ich użytkowaniu.
+ Charakterystyczne zaokrąglenia czoła korpusów okalających
   bryły.
+ Wygodne w użytkowaniu uchwyty w kolorze srebrnym.

Szuflady: prowadnice 
rolkowe

Uchwyt: plastikowy, 
srebrny

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana

Kolor: dąb sonoma/biały Kolor: dąb sonoma

wersje kolorystyczne2

TIPS
DLA RODZINY TO CO NAJLEPSZE

brył do pokoju dziennego, jadalni, pokoju 
młodzieżowego i przedpokoju.
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wnętrze 
szafy

ława
120 / 55 / 59 cm

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

159PLN 189PLN

249PLN 269PLN 369PLN

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

529PLN
szafka wisząca 1d

120 / 55 / 23 cm

149PLN
panel 120

120 / 45,5 / 23 cm

109PLN

witryna 2d1w1s/80
83 / 144 / 34 cm

regał otwarty 1s
50 / 195 / 34 cm

witryna 1d1w1s
50 / 195 / 34 cm

regał 2d1s
50 / 195 / 34 cm

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

szafka 1d1s
83 / 42 / 34 cm

wieszak z lustrem
80 / 153 / 22 cm

319PLN

239PLN 319PLN 319PLN 419PLN

159PLN 159PLN

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz więcej aranżacji

bez wkładu i materaca
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materac Dedal 90
90 / 200 / 18 cm

589PLN
materac Dedal 120
120 / 200 / 18 cm

769PLN
materac Dedal 140
140 / 200 / 18 cm

849PLN
materac Dedal 160
160 / 200 / 18 cm

959PLN

Materace DEDAL climatic H2

• 7-strefowy wkład ze sprężyn kieszonkowych posiadający 
wysoką elastyczość punktową,

• Obłożony obustronnie włókniną podkładkową i pianką 
poliuretanową 2cm.

• Twardość: średnia
• Materac dwustronny.
• Pokrowiec: zima - lato,  

strona zimowa - pikowana dwuwarstwowo wełną owczą 
i włóknem klimatyzującym, 
- strona letnia - pikowana dwuwarstwowo bawełną 
i włóknem klimatyzującym.

• Pokrowiec zdejmowany.

Materace ATLAS A1

• Sprężyny typu „bonell” obłożone z obydwu stron włókniną 
podkładkową oraz pianką poliuretanową o grubości 2 cm. 

• Materac dwustronny.
• Twardość: średnia
• Pokrowiec z tkaniny poliestrowej, przepikowany włóknem 

klimatyzującym.
• Pokrowiec nie zdejmowany.

materac ATLAS 90
90 / 200 / 16 cm

339PLN
materac ATLAS 120
120 / 200 / 16 cm

459PLN
materac ATLAS 140
140 / 200 / 16 cm

529PLN
materac ATLAS 160
160 / 200 / 16 cm

579PLN

MATERACE

wkład łoża 90-L21
88,6 / 199 / 1,8 cm

99PLN

wkład łoża 120-L21
119 / 199 / 1,8 cm

129PLN
wkład łoża 140-L21
139,6 / 199 / 1,8 cm

149PLN
wkład łoża 160-L21
159 / 199 / 1,8 cm

159PLN

• wykonany z litego drewna, 
• składający się z 21 listew 

połączonych taśmą 
tapicerską

WKŁADY DO ŁÓŻEK

• Kolor światła - biały ciepły. 
• Klips LED 12V DC 0,3W dł. 5 cm z kablem dł. 2 m, 
• zasilacz wtyczkowy z wyłącznikiem nożnym i kablem 

zasilającym o dł. 3 m.

29PLN 35PLN 39PLN 49PLN

• Kolor światła - biały ciepły. 
• Oprawa LED metalowa 

12V DC 3,6W, szerokość 
33 cm, kolor aluminium.

• Zasilacz wtyczkowy 
z wyłącznikiem nożnym 
i okablowaniem

• Kolor światła - biały ciepły
• Taśma świetlna LED
• Zasilacz wtyczkowy 

z wyłącznikiem nożnym 
i okablowaniem

klips x 1 klips x 2 klips x 3 klips x 4

oprawa x 1

101PLN

• Kolor światła - biały ciepły. 
• Oprawa LED STIK 50F/T z akrylu, 

moc: 1,5W 12V DC - 9 LED 
z kablem dł. 2,0 m i wtyczką do 
rozdzielacza, 

• rozdzielacz NS25
• Zasilacz wtyczkowy z kablem dł. 

3,0 m z wyłącznikiem nożnym.
• Sposób montażu: samoprzylepna 

taśma dwustronna.
• Zestaw oświetlenia   

do witryn   
i podszafkowego

oprawa x 1 oprawa x 2

69PLN 99PLN

oprawa x 2

173PLN

oprawa x 2

49PLN

Zestaw oświetleniowy LED 
wewnątrz - szafkowy góra/dół

OŚWIETLENIE

Zestaw oświetleniowy szafki 
nocnej JAGGER LED

taśma LED

59PLN

• Kolor światła - biały ciepły. 
• Oprawa LED metalowa 12V 

DC 0,48W transparentna, 
szerokość 12 cm, kolor 
aluminium.

• Zasilacz wtyczkowy 
z wyłącznikiem nożnym 
i okablowaniem

• Kolor światła - biały ciepły
• Taśma świetlna LED 

dł. 85 cm
• Zasilacz wtyczkowy 

z włącznikiem przeloto-
wym i kablem

Zestaw oświetleniowy LED nadszafkowy Taśmy LED podblatowe 
do brył kolekcji Torino

oprawa x 3

oprawa x 4 oprawa x 5 oprawa x 8

139PLN

179PLN 209PLN 319PLN

Zestaw oświetleniowy do półek szklanych 

Zestaw oświetleniowy LED wenątrz - szafkowy

taśma LED 350/450

taśma LED 350/850

taśma LED 550/800/550

taśma LED 350/1250/350

70PLN

75PLN

85PLN

90PLN
taśma LED 350/1550/350

95PLN

MULATTO OFERTA DODATKOWA
SPĘDZASZ CZAS Z PRZYJACIÓŁMI

stół 
rozkładany 135/184

135 - 184 / 76 / 86 cm
ława 120

120 / 50 / 60 cm

komoda 4s
90 / 90 / 42 cm

szafka RTV 3s
135 / 45 / 45 cm

komoda 2d1s
90 / 90 / 42 cm

łoże 160
165,5 / 80 / 205 cm

komoda 3d3s
135 / 90 / 42 cm

witryna 1d1w/90
 90 / 148,5 / 42 cm

witryna 1d1w1s
55 / 200 /42 cm

regał 2d1s
55 / 200 /42 cm

szafa 2d1s
90 / 200 / 56 cm

szafa z lustrem 3d3s
135 / 200 /56 cm

wnętrze 
regału

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

regał otwarty 1d1s
55 / 200 /42 cm

szafka nocna 1s
55 / 45 / 40 cm

639PLN 739PLN 689PLN 999PLN 1579PLN

529PLN 529PLN579PLN 849PLN 789PLN

249PLN 689PLN529PLN 249PLN
bez wkładu i materaca

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

szafka wisząca 1w
135 / 40 / 25 cm

369PLN
oświetlenie w opcji 

półka 135
135 / 30 / 23,5 cm

półka 90
90 / 30 / 23,5 cm

109PLN139PLN

+ Bryły osadzone na szerokich modułowych 
   nogach dodają stabilności.
+ Elementami skupiającymi wzrok są dębowe 
   wstawki niektórych frontów.
+ Charakterystyczny detal tej kolekcji to ścięte krawędzie frontów.
+ Zastosowano delikatne frezowania na frontach. 

brył do aranżacji pokoju dziennego, 
sypialni i jadalni.
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Kolor: dąb canyon / biały połysk

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Korpus: płyta 
meblowa  
laminowana Fronty: płyta MDF, folia 

PCV wysoki połysk 

Blaty: płyta meblowa laminowana

Uchwyty: 
metalowe, 
satyna

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Uchwyt: 
metalowy

Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV 
wysoki połysk, 
obrzeże PCV

Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

Kolor: dąb złoty/ biały połysk

 Listwy MDF 
laminowane

+ Ozdobne, szerokie boczne listwy MDF okalają każdą z brył.
+ Proste nogi w kolorze korpusu są dopełnieniem mebli.
+ Szklane półki witryn i komód można dodatkowo podświetlić.
+ Uchwyty można zamontować wg własnego uznania.

DALIA
SUBTELNOŚĆ JEST POTĘGĄ

571PLN
879PLN

519PLN
799PLN

350PLN
539PLN

519PLN
799PLN

witryna wysoka 2d2w
 96 / 200 / 40 cm

regał 1d
 56 / 200 / 40 cm

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

wnętrze 
regału 

wnętrze
 szafy

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

witryna wysoka 1d1w
 56 / 200 / 40 cm

witryna 2d2w
96 / 164 / 40 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

szafka RTV 2s/150
 152 / 55,5 / 50 cm

lustro
 106 / 75 / 4 cm

półka 150
152 / 25 / 27 cm

półka 110
106 / 25 / 27 cm

129PLN
199PLN

337PLN
519PLN

77PLN
119PLN

64PLN

409PLN
629PLN

519PLN
799PLN

389PLN
599PLN

552PLN
849PLN

brył do aranżacji 
pokoju dziennego 
lub jadalni.

12

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

99PLN

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
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ZESTAWY KUCHENNE SET
TWOJA KUCHNIA STAJE SIĘ PROSTA

Na zdjęciu zestaw SET front biały lakier połysk i płyta dąb sonoma

7 wzorów frontów, 
3 kolory korpusów, ponad 
160 różnych szafek, 
24 dekory blatów, 
dodatkowe wyposażenie 
szafek.
A wszystko  to możesz 
zaprojektować 
online w naszym 
konfiguratorze.

Na zdjęciu zestaw SET z szafką piekarnikową, front biały lakier połysk

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

 SZAFKI DODATKOWE do zestawów SET 200:

fronty: 
lakier połysk 
biały

1290PLN fronty:
lakier połysk 
szary

1290PLN

840PLN2

fronty: 
lakier połysk biały
lakier połysk szary

6 7 8 1290PLN

Dostępne układy SET 200
Cena obejmuje szafki, cokoły, uchwyty i blaty.
Cena nie obejmuje sprzętu AGD i dekoracji.

G-15/57 G-30/57 G-40/57 G-45/57 G-80/57 GW-80/57GN-60/57G-60/57 GO-60/36

D-15/82 D-30/82 DS-40/82 D-45/82 D-80/82 DNW-100/82 DP-60/82DZ-80/82D-60/82

 *39PLN

 *87PLN

   *73PLN

**106PLN

   *138PLN

**179PLN

   *84PLN

**128PLN

   *208PLN

 **262PLN

   *92PLN

**134PLN

   *172PLN

 **229PLN

   *132PLN

**218PLN

   *249PLN

 **363PLN

   *154PLN

**240PLN

   *295PLN

 **433PLN

   *118PLN

**181PLN
   *119PLN

**183PLN

   *220PLN

 **236PLN
   *194PLN

 **289PLN
   *218PLN

 **295PLN

   *86PLN

**127PLN

Cena dotyczy szafki:  *z frontem z płyty dąb sonoma   ** z frontem lakier biały lub szary połysk. Cena obejmuje szafkę, blat (wyjatek DZ-80/85), cokół i uchwyt.

PANELE MASKUJĄCE

   *114PLN

**210PLN

Panel maskujący 
57x30 cm

   *45PLN

**75PLN

Panel maskujący 
82x58 cm

+ Długość zestawu 200 cm
+ Materiał korpusu: płyta 
   meblowa laminowana, 16 mm
+ Blaty w kolorze dąb sonoma
   docięte do każdej szafki (tylko
   szafka pod zlew bez blatu)
+ Grubość blatów 38 mm
+ Uchwyty plastikowe czarne
+ Możliwość dokupienia
   dodatkowych szafek

fr
on

ty
: l

am
in

at
fr

on
ty

: l
ak

ie
r

819PLN1 fronty: 
laminat biała

fronty: 
laminat dąb 
sonoma

1075PLN3 4 1075PLN

fr
on

ty
: l

ak
ie

r +
 la

m
in

at

fronty: 
lakier połysk biały
laminat dąb 
sonoma

fronty: 
lakier połysk szary
laminat dąb 
sonoma

fr
on

ty
: a

kr
yl

1155PLN5 fronty: 
biały akryl

* bez witryny

* bez witryny

80 cm 40 cm 60 cm 80 cm80 cm 40 cm 80 cm

86 cm

57 cm

SET 200 zestaw z wykorzystaniem 
kuchenki wolnostojącej 

SET 260 zestaw z szafką 
do zabudowy piekarnika 

WYMIARY SZAFEK

57
 cm

86
 cm

80 cm 80 cm40 cm

G-80

DZ-80

G-40

DS-40

GW-80/G-80

D-80

O szczegóły zapytaj sprzedawcę w sklepie meblowym.

POZNAJ OFERTĘ NASZYCH KUCHNI MODUŁOWYCH BOS

ka
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g 
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20

KUCHNIE MODUŁOWE BOSMarzeń o idealnej kuchni nie musisz odkładać na później. Dzięki meblom modułowym skom-

ponujesz wnętrze dopasowane do Twoich potrzeb i stawisz czoła nawet najbardziej niewygod-

nym pomieszczeniom. Oryginalne fronty, w połączeniu z blatami i unikalnymi uchwytami będą wyglądać jak 

z czasopism o architekturze wnętrz. Z naszymi meblami to Ty będziesz projektantem, a Twoja kuchnia będzie 

spełniała najwyższe standardy pod względem funkcjonalności, jakości i estetyki. 
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KUCHNIE MODUŁOWE BOS
Marzeń o idealnej kuchni nie musisz odkładać na później. Dzięki meblom modułowym skom-

ponujesz wnętrze dopasowane do Twoich potrzeb i stawisz czoła nawet najbardziej niewygod-

nym pomieszczeniom. Oryginalne fronty, w połączeniu z blatami i unikalnymi uchwytami będą wyglądać jak 

z czasopism o architekturze wnętrz. Z naszymi meblami to Ty będziesz projektantem, a Twoja kuchnia będzie 

spełniała najwyższe standardy pod względem funkcjonalności, jakości i estetyki. 
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KUCHNIE MODUŁOWE BOS

Marzeń o idealnej kuchni nie musisz odkładać na później. Dzięki meblom modułowym skom-

ponujesz wnętrze dopasowane do Twoich potrzeb i stawisz czoła nawet najbardziej niewygod-

nym pomieszczeniom. Oryginalne fronty, w połączeniu z blatami i unikalnymi uchwytami będą wyglądać jak 

z czasopism o architekturze wnętrz. Z naszymi meblami to Ty będziesz projektantem, a Twoja kuchnia będzie 

spełniała najwyższe standardy pod względem funkcjonalności, jakości i estetyki. 

Kuchnia modułowa Bos, front Haga biały + jasny grafit, korpus jasny grafit, blat dąb kamienny
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SYSTEM SZAF BOS
JESTEŚ ZORGANIZOWANY

Szafa Bos o wysokości 240 cm, pokój dzienny: korpus w kolorze biały, 
fronty z płyty laminowanej w kolorze dąb craft złoty i lakier granat mat.

Szafa Bos o wysokości 240, sypialnia: korpus w kolorze dąb sonoma, 
fronty z lacobel szary + lustro. 

Szafa Bos o wysokości 210 cm, przedpokój: korpus w kolorze dąb 
sonoma, fronty z płyty laminowanej w kolorze dąb sonoma + lustro.

Szafa Bos o wysokości 240 cm, sypialnia: korpus w kolorze dąb sonoma, fronty lakierowane w kolorze biały poysk i granat mat

ZBUDUJ SZAFĘ 
W 3 KROKACH

W NASZYM KOFIGURATORZE
 NA WWW.MEBELBOS.PL

Krok 1 - wybór korpusu
  (kolor, rozmiar)

Krok 2 - budowa frontów z paneli 

Krok 3 - dobór odpowiedniego 
  wyposażenia dodatkowego

Szafa Bos o wysokości 240 cm, pokój młodzieżowy: korpus  w kolorze 
dąb sonoma, fronty lakierowane  w kolorze grafit i migdałowy.

System szaf BOS doskonały do: przedpokoju, pokoju dziennego, sypialni, 
a nawet pokoju młodzieżowego

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

Przykładowe konfiguracje materiałowe i kolorystyczne szaf 210 i 240

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana biała/
płyta laminowana dąb sonoma

Korpus: dąb sonoma
Fronty: lacobel grafit/
lacobel biały

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana 
dąb sonoma/płyta 
połyskowa biała

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana 
biały połysk

Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana 
dab kamienny/ lakobel 
grafit

Korpus: dąb sonoma
Fronty: zieleń butelkowa/ 
lustro
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ZAPROJEKTUJ SZAFĘ BOS 210 ZAPROJEKTUJ SZAFĘ BOS 240

806PLN

* ceny dotyczą 1 panela frontowego; do zbudowania frontów szafy 210 potrzebujemy 6 paneli. 
Panele frontowe do szaf o wysokości 210 cmKorpusy szafy o wysokości 210 cm

* ceny dotyczą korpusu i kompletu 
okuć do szafy o wysokości 210 cm, 
głębokość 64 cm

125 cm

566 mm 636 mm

grafika „miasto” grafika „miasto”

ceny dotyczą 2 paneli 
frontowych z grafiką

Panele frontowe 
z grafiką 210

38PLN 43PLN 115PLN 120PLN *88PLN 133PLN 147PLN *176PLN98PLN

1090PLN 66PLN 72PLN 180PLN 223PLN *164PLN 249PLN 233PLN *328PLN164PLN

240 cm

566 mm 1204 mm 566 mm

1013PLN 60PLN 67PLN 153PLN 190PLN *140PLN 212PLN 204PLN *280PLN141PLN

200 cm

566 mm 804 mm 566 mm

915PLN 54PLN 61PLN 141PLN 169PLN *124PLN 188PLN 190PLN *248PLN131PLN

182 cm

566 mm 1206 mm

Biały Dąb sonoma

6 rodzajów materiału: płyta laminowana, płyta połyskowa, lustro, lakier w połysku, lakier matowy, lacobel; 
13 kolorów frontów.

6 rodzajów materiału: płyta laminowana, płyta połyskowa, lustro, lakier w połysku, lakier matowy, lacobel; 
13 kolorów frontów.

4 szerokości: 125 cm, 
182 cm, 200 cm lub 240 cm; 
2 kolory korpusu

21 zbuduj fronty z paneli zbuduj fronty z paneliwybierz korpus

Biały Biały

Dąb sonoma Dąb sonomaDąb craft złoty Dąb craft złoty

lustro lustropłyta laminowana płyta laminowana
lakier

w połysku lub matowy
lakier

w połysku lub matowylakier mat lakier matlacobel
płyta

połyskowa
płyta

połyskowa

Grafit Grafit

Migdałowy Migdałowy

Biały Biały

Wanilia Wanilia

Mocca Mocca
Zieleń butelkowa Zieleń butelkowaBiały Biały

Granatowy GranatowyGrafit Grafit

Biały Biały

Czerwony Szary Czerwony Szary

Biały Dąb sonoma

4 szerokości: 125 cm, 
182 cm, 200 cm lub 240 cm; 
2 kolory korpusu

3

1

wybierz wyposażenie dodatkowe

wybierz korpus

818PLN

125 cm

566 mm 636 mm

* ceny dotyczą 1 panela frontowego; do zbudowania frontów szafy 240 potrzebujemy 8 paneli. 
Panele frontowe do szaf o wysokości 240 cm

Korpusy szafy o wysokości 240 cm
* ceny dotyczą korpusu i kompletu 
okuć do szafy o wysokości 240 cm, 
głębokość 64 cm

ceny dotyczą 4 paneli 
frontowych z grafiką

Panele frontowe 
z grafiką 240

40PLN 45PLN 110PLN 121PLN 141PLN *320PLN87PLN 110PLN *80PLN

1166PLN 57PLN 69PLN 169PLN 229PLN 230PLN *605PLN153PLN

240 cm

566 mm 1204 mm 566 mm

206PLN *151PLN

1090PLN 54PLN 61PLN 136PLN 188PLN 188PLN *496PLN136PLN

200 cm

566 mm 804 mm 566 mm 169PLN *124PLN

981PLN 52PLN 59PLN 131PLN 170PLN 178PLN *448PLN126PLN

182 cm

566 mm 1206 mm
153PLN *112PLN

* Dostępne do wyczerpania zapasu. Szczegóły w sklepie meblowym.* Dostępne do wyczerpania zapasu. Szczegóły w sklepie meblowym.

półka 

33,-
półka x 3 

86,-
półka ze szkłem

76,-
półka na buty

45,-
szuflada rolkaka

76,-
szuflada rolka x3

206,-
szuflada

 tandem z szybą

152,-
szuflada tandem

z przegrodą

152,-
szuflada tandem

119,-
wieszak na spodnie

152,-
kosz wysuwany srebrny

76,-

wieszak na 
krawaty

65,-

wieszak na paski

65,-

półka dolna

86,-
lustro wewnętrzne 

217,-

oświetlenie nadszafkowe
1 x oprawa LED

101,-

komplet szczotek 
odbojowych 

12,-

komplet
samodomykaczy

53,-
oświetlenie nadszafkowe

2 x oprawa LED

173,-
oświetlenie

wewnętrzne LED

86,-

drążek 65

11,-
drążek 80

12,-
drążek 120

15,-Wyposażenie dodatkowe jest uniwersalne i można je umieścić we wszystkich wnętrzach szaf BOS. 
Elementy z płyty są dostępne w kolorze dąb sonoma i biały.

2
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komoda 4s
94 / 90 / 37 cm

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

komoda 3d1s
139 / 90 / 37 cm

639PLN559PLN 639PLN

komoda 2d2s
164 / 80 / 45 cm

419PLN

z kolekcji Damis

z kolekcji Candy

PORÓWNAJ  KOMODY

z kolekcji Mulatto

komoda 4s
90 / 90 / 42 cm

komoda 2d1s
90 / 90 / 42 cm

komoda 3d3s
135 / 90 / 42 cm

529PLN 579PLN849PLN

z kolekcji Magellan

komoda 4s
86,5 / 88 / 40 cm

komoda 3d2s
126,5 / 99,5 / 40 cm

639PLN 789PLN

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

529PLN 899PLN

z kolekcji Yolk z kolekcji Lucasz kolekcji     Vigo

komoda 2d3s
156 / 84,5 / 41,5 cm

komoda 2d1s
106 / 84,5 / 41,5 cm

komoda 3d3s
135 / 89 / 42 cm

komoda 2d2s
90 / 89 / 42 cm

789PLN529PLN499PLN  739PLN

619PLN419PLN
komoda 3d3s

127 / 96 / 40 cm
komoda 2d1s

87 / 96 / 40 cm

609PLN 689PLN 739PLN
komoda 1d4s
106,5 / 91 / 38 cm

komoda 2d2s
151,5 / 91 /38 cm

komoda 2d4s
151,5 / 91 /38 cm

z kolekcji Malta

z kolekcji Provence

529PLN 949PLN
komoda 3d3s
133 / 134,5 / 37 cm

regał niski 1d1s
65 / 134,5 / 37 cm

z kolekcji Ole z kolekcj Nonell

szafka 1d1s
56 / 108,5 / 40 cm

komoda 4s
90,5 / 92 / 40 cm

299PLN 429PLN

komoda 
z barkiem 1d1w1s1b

94 / 125 / 37 cm

komoda 
z barkiem 2w3s1b

154 / 125 / 37 cm

komoda narożna 1d1s
58 / 90 / 58 cm

699PLN 1099PLN 419PLN

z kolekcji Dalia

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Jazz

komoda 3d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s 
86,5 / 95 / 40 cm

komoda 4d1s
166,6 / 95 / 40 cm

579PLN419PLN 639PLN

z kolekcji Jaggerz kolekcji Rodan

z kolekcji Brandson

komoda 4s
80 / 91,5 / 35,5 cm

479PLN
komoda 2d1w2s

120/ 103 / 35,5 cm

739PLN
komoda 2w3s

152 / 97 / 40 cm
komoda 2d3s

152 / 97 / 40 cm
komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

869PLN 929PLN569PLN

z kolekcji Parma

komoda 3d 
135 / 89,5 / 37,5 cm

komoda 2d
90 / 89,5 / 37,5 cm

849PLN549PLN

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

269PLN 269PLN 369PLN369PLN

z kolekcji Tips

komoda wysoka 1d1s 
45 / 98,5 / 35 cm

209PLN

z kolekcji Oskar

komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm

159PLN 189PLN
komoda 3s
80 / 81 / 40 cm

319PLN

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

komoda 2d4s
119 / 88 / 41 cm

739PLN

z kolekcji Torino

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

169PLN 169PLN269PLN 269PLN159PLN 159PLN 199PLN 199PLN 319PLN 319PLN 349PLN 349PLN

z kolekcji Top-Mix

komoda 3d2s
130 / 95 / 38 cm

799PLN
oświetlenie w opcji 

komoda 2d3s
162 / 85,5 / 45 cm

komoda 2d 
107 / 85,5 / 37 cm

949PLN 529PLN

z kolekcji Davin

komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm

529PLN529PLN 689PLN

z kolekcji Olivia

komoda 2d4s
140 / 96 / 39 cm

komoda 5s
63 / 118 / 39 cm

komoda 4s
93 / 96 / 39 cm

komoda z barkiem 2w3s1b 
140 / 118 / 39 cm

komoda 4d
93 / 96 / 39 cm

739PLN529PLN639PLN419PLN509PLN
oświetlenie w opcji 

z kolekcji Gress

komoda 3d2s
125,5 / 91 / 36 cm

komoda 2d1s
86,5 / 91 / 36 cm

579PLN359PLN

z kolekcji Ayson

komoda 3d2s
126,5 / 92 / 40 cm

579PLN

komoda  2d4s
155 / 90,5 / 42  cm

komoda 4d
95 / 90,5 / 42  cm

999PLN699PLN

571PLN 519PLN 350PLN
komoda 2w3s

152 / 97 / 40 cm
komoda 2d3s

152 / 97 / 40 cm
komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

oświetlenie w opcji 
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PORÓWNAJ BIURKA

biurko 1d1s/110
 110 / 75 / 58 cm

319PLN

biurko 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

529PLN

z kolekcji Magellan

biurko 110
108 / 74 / 55 cm

189PLN

z kolekcji Oskar

z kolekcji Damis

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

189PLN 189PLN

z kolekcji Tips

biurko 1d2s/120 
120 / 75 / 60 cm

419PLN

z kolekcji Candy

z kolekcji Jazzz kolekcji Ayson

biurko 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

499PLN

biurko 1d1s/120
120 / 75,5 / 59,5 cm

319PLN 349PLN
biurko 1d/115 
115 / 74,5 / 50 cm

z kolekcji Ole z kolekcj Nonell

biurko 1d2s/120
120 / 76 / 60 cm

429PLN
biurko 1d3s/150

155 / 76 / 67 cm
biurko 1d1s/120

115 / 76 / 67 cm

479PLN 689PLN

z kolekcji Gress

biurko 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

209PLN
biurko 1d1s/120

 120 / 77 / 55 cm

209PLN

z kolekcji Top Mix

szafka RTV 2k
 200 / 39 / 45 cm

szafka RTV 1k
134 / 39 / 45 cm

219PLN269PLN
szafka RTV 2s
130 / 50,5 / 37 cm

419PLN
szafka RTV 2s/150

 152 / 55,5 / 50 cm

569PLN

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

249PLN 249PLN

PORÓWNAJ  SZAFKI RTV

szafka RTV 1d1s/125 
126,5 / 51 / 40 cm

319PLN

szafka RTV 1s/155
154 / 45 / 43 cm

529PLN

z kolekcji Mulatto

z kolekcji Rodan

z kolekcji Daliaz kolekcji Tips

z kolekcji Parma z kolekcji Tiffanyz kolekcji Damis

z kolekcji Jaggerz kolekcji Jazz z kolekcji Lucas

z kolekcji Magellan z kolekcji Candy

szafka RTV 3s
135 / 45 / 45 cm

529PLN

szafka RTV 2d1s
 160 / 52 / 42 cm

579PLN
szafka RTV 1d1s/125

126,5 / 57,5 / 40 cm

479PLN

szafka RTV 2d
150 / 47,5 / 44,5 cm

479PLN

szafka RTV 1d/160
156 / 61 / 41,5 cm

419PLN 
szafka RTV 6s/140

140 / 43,5 / 45 cm

639PLN
szafka RTV 2d1s/140

139 / 49 / 41 cm

479PLN

z kolekcji Vigo z kolekcji Yolkz kolekcji Brandson

339PLN
szafka RTV 1d1s/125

127 / 52,5 / 40 cm

z kolekcji Provence

459PLN
szafka RTV 1d1s/150

151,5 / 55 / 38 cm

z kolekcjiMalta

szafka RTV 2d/125
125,5 / 50 / 36  cm

279PLN

z kolekcji Ayson

479PLN
szafka RTV 1s1k/160

160 / 54,5 / 42 cm

z kolekcji Ole

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

529PLN 529PLN
bez wkładu i materaca bez wkładu i materaca

PORÓWNAJ ŁÓŻKA

z kolekcji Magellan

z kolekcji Rodan

łoże 160 z pojemnikiem i półkami
167,5 / 89,5 / 207 cm

łożko 90
206 / 86,5 / 99 cm

1269PLN 639PLN
bez materaca bez materaca

bez materaca

z kolekcji Jazz

z kolekcji Mulatto

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 92,5 / 208 cm

łoże 160 z pojemnikiem tapicerowane
167 / 92,5 / 208 cm

1269PLN 1369PLN
bez materaca bez materaca

z kolekcji Jagger

z kolekcji Tips

łoże 160
171 / 93,5 / 209,5 cm

łoże 160 z pojemnikiem
171 / 93,5 / 209,5 cm

bez materacabez materaca
789PLN 1319PLN

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Oskar

łoże 160
165,5 / 80 / 205 cm

689PLN
bez wkładu i materaca

bez materaca bez materaca

łóżko 1s/90
97 / 89,5 / 205,5 cm

739PLN
sofa 2s/90

207 / 71,5 / 95 cm

849PLN
łóżko 90

95 / 81 / 205,5 cm

529PLN

łoże 160
166 / 84 / 210 cm

899PLN
bez wkładu i materaca

z kolekcji Candy

łoże 160
166 / 90 / 206 cm

579PLN
bez wkładu i materaca

łożko 2s/90
94 / 71,5 / 205 cm

849PLN
bez materaca

kasztan nairobi kasztan nairobidąb sonoma dąb sonomabiały biały
łoże 140 z pojemnikiem

147,5 / 89,5 / 207 cm
łoże 140 z pojemnikiem

147,5 / 89,5 / 207 cm
łoże 140 z pojemnikiem

147,5 / 89,5 / 207 cm

1059PLN 1059PLN 1059PLN
bez materaca bez materaca bez materaca

łoże 160 z pojemnikiem
167,5 / 89,5 / 207 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167,5 / 89,5 / 207 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167,5 / 89,5 / 207 cm

1109PLN 1109PLN 1109PLN
bez materaca bez materaca bez materaca

z kolekcji Jazz

łóżko 2s/90
206,5 / 71 / 94,5 cm

849PLN
bez materaca

z kolekcji Ayson

z kolekcj Nonell

łóżko 2s/90
205 / 71,5 / 94 cm

849PLN
bez materaca

łoże 160
181 / 71 / 205 cm

479PLN
bez materaca i wkładu

z kolekcji Torino

szafka RTV 2d1w1s/160
160 / 72 / 38 cm

679PLN
oświetlenie w opcji 

szafka RTV 2d
 146 / 44 / 45 cm

479PLN

z kolekcji Davin

z kolekcji Olivia

szafka RTV 3s/140
136 / 50 / 40 cm

419PLN

szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

199PLN

z kolekcji Top Mix

szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

199PLN

z kolekcji Gress

z kolekcji Top Mix

łoże 160
167 / 81 / 205 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca
839PLN 1199PLN

łoże 140
147 / 81 / 205 cm

łoże 140 z pojemnikiem
147 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca
739PLN 1059PLN

z kolekcji Olivia

łóże 160
166 / 89 / 205,5 cm

639PLN
bez wkładu i materaca

z kolekcji Vigo

szafka RTV 3s/160
161 / 47 / 40 cm

479PLN

z kolekcji Gress

szafka RTV 2d1s
140 / 51 / 55 cm

419PLN

szafka RTV 2d1w1s/160
160 / 65 / 40 cm

549PLN

oświetlenie w opcji 

z kolekcj Nonell

szafka RTV 2d
155 / 49  / 42 cm

499PLN

łoże 140
145,5 / 85 / 205 cm

bez materaca i wkładu bez materaca i wkładu
419PLN 379PLN

łoże 120
125,5 / 85 / 205 cm

szafka RTV 2s/150
 152 / 55,5 / 50 cm

337PLN
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z kolekcji Brandson z kolekcji Yolk z kolekcji Lucasz kolekcji Vigo

PORÓWNAJ  SZAFY

szafa 2d2s
99 / 212 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

909PLN

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Davin

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

szafa z lustrem 3d4s
126,5 / 210 / 59 cm

789PLN 1159PLN

z kolekcji Jazz

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

899PLN

z kolekcji Parma

wnętrze 
szafy 

szafa 2d2s
86,5 / 203 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 203 / 101 cm

899PLN 999PLN

z kolekcji Magellan

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 3d2s
160,5 / 213,5 / 60 cm

1789PLN

z kolekcji Jagger

oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

929PLN
szafa 4d

90 / 190 / 55 cm

949PLN

wnętrze 
szafy 

szafa 2d2s
81 / 196 / 41 cm

789PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy 

szafa narożna 1d
101,5 / 210 / 101,5 cm

999PLN

z kolekcji Dalia

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 3d4s
159 / 212 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

1639PLN

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Oskar

szafy systemu BOS
Ty decydujesz o wyglądzie Twojej szafy

przykład szafy BOS,
wysokość 210 cm

przykład szafy BOS,
wysokość 240 cm

od 1034PLN od 1138PLN

Stwórz swoją szafę na stronie www:
 konfigurator.mebelbos.pl

dostępne  rozmiary szaf dostępne  rozmiary szaf
125 cm x 210 cm
180 cm x 210 cm
200 cm x 210 cm
240 cm x 210 cm

125 cm x 240 cm
180 cm x 240 cm
200 cm x 240 cm
240 cm x 240 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

419PLN 419PLN

z kolekcji Tips

szafa 2d
 90.5 / 203 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

419PLN

z kolekcji Damis

z kolekcji Mulatto

szafa 2d1s
90 / 200 / 56 cm

szafa z lustrem 3d3s
135 / 200 /56 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

999PLN 1579PLN
oświetlenie w opcji 

z kolekcji Rodan

szafa 2d
90/ 195,5 / 56 cm

899PLN

wnętrze 
szafy 

szafa 3d z lustrem
135 / 195,5 / 56 cm

1369PLN

wnętrze 
szafy 

szafa 2d2s
100 / 210 / 58 cm

949PLN

z kolekcji Torino

z kolekcji Candy

szafa 2d 
100 / 205 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

1059PLN
szafa 5d 

157 / 205 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

1999PLN

ława 120
120 / 50 / 60 cm

249PLN
ława 120

 120 / 55 / 59 cm

209PLN

lawa 120 
120 / 50,5 / 60 cm

209PLN

z kolekcji 
Davin/Mulatto

z kolekcji Yolk

z kolekcji Brandson

z kolekcji Vigo z kolekcji Jazz

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Provence

z kolekcji Parma z kolekcji Nonell

269PLN
ława 90

90 / 35,5 / 60 cm
ława 120

120 / 50 / 60 cm

289PLN

ława 1s/70
70 / 46 / 70  cm

469PLN

269PLN

ława 115
115 / 45 / 60 cm

ława 120
120 / 50 / 57 cm

239PLN

z kolekcji Ayson

PORÓWNAJ
STOLIKI I ŁAWY

ława 100
100 / 50 / 55 cm

369PLN

ława 100
100 / 50 / 60 cm

269PLN
ława 110

 110 / 45 / 60 cm

279PLN

ława
120 / 55 / 59 cm

159PLN

z kolekcji Jagger

z kolekcji Magellan z kolekcji Candy

z kolekcji Tips

ława 1s/75
75 / 50 / 45 cm

249PLN

ława 110
110 / 50 / 64 cm

189PLN

ława 110
110 / 50 / 61 cm 

stolik 70
66,5 / 50 / 38 cm

ława 75
75 / 50 / 75 cm

239PLN 269PLN179PLN

z kolekcji Torino

z kolekcji Gress

z kolekcji Olivia

z kolekcji Top Mix

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

159PLN 159PLN

z kolekcji Malta

899PLN
szafa 2d1s

106,5 / 211,5 / 60,5 cm

wnętrze
szafy 

z kolekcji Malta

789PLN

wnętrze
szafy 

szafa 2d
106 / 210 / 61 cm

z kolekcji Provence

szafa 4d1s
86,5 / 210,5 / 50 cm

szafa narożna 2d
97 / 210,5 / 97 cm

739PLN 949PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

z kolekcji Ayson

szafa 2d1s
90,5 / 210 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 210 / 101 cm

799PLN 1099PLN

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

lub

z kolekcji Nonell

849PLN
szafa 2d2s

91 / 201 / 61 cm

wnętrze
szafy 

z kolekcji Ole

szafa 2d
88 / 200 / 59,5 cm

wnętrze 
szafy

999PLN
oświetlenie w opcji 

szafa 2d
96 / 217 / 60 cm

szafa z lustrem 3d2s
136 / 217 / 60 cm

789PLN 1299PLN
oświetlenie w opcji 

z kolekcji Olivia

szafa 2d 
107 / 210,5 / 56 cm

wnętrze
szafy 

1059PLN

z kolekcji Top Mix

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

szafa z lustrem 2d1s/60
60 / 183 / 33 cm

szafa z lustrem 2d1s/60
60 / 183 / 33 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

349PLN 349PLN389PLN 389PLN
oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

szafa  2d 
90 / 217,5 / 57 ,5 cm

szafa narożna 1d 
78 / 217,5 / 78 cm

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

579PLN 639PLN
szafa 2d1s

93 / 192 / 55  cm
szafa 3d3s

 161 / 192 / 55  cm
szafa z lustrem 3d3s

 161 / 192 / 55  cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

739PLN 1059PLN 1109PLN
oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

z kolekcji Gress

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

1579PLN
szafa 4d

95 / 190,5 / 56 cm

wnętrze 
szafy

999PLN

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

269PLN
ława 110

110 / 44 / 60 cm

ława 1s/90
90 / 50 / 50  cm

199PLN

ława 110
110 / 50 / 60 cm

209PLN

552PLN

34 35



Dystrybutor

Mebel Bos sp. z o.o. 
Chmielek 204,  23-412 Łukowa
tel./fax: 84 68 55 105; kom.: 510 908 109
www.mebelbos.pl, mebelbos@mebelbos.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezento-
wane wymiary i materiały mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na proces pro-
dukcji i dostępność komponentów. Ze względu na technologię druku prezentowane 
kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebla ani 
nie stanowią jego części. 11/2020

ZAJRZYJ DO

zobacz nas w internecie
więcej inspirujących

aranżacji oraz adresy
salonów sprzedaży na 

www.mebelbos.pl


