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INEZ sypialnia

NOWOŚ

Ć

Lustro
szer./wys.
100/60 cm
kolorystyka:
front i korpus:
dąb Nelson

Szafa 230
szer./wys./gł.
230/205/60 cm

Łóżko
szer./wys./gł.
166/100/205 cm

Szafka nocna
szer./wys./gł.
53/42/39 cm

Komoda
szer./wys./gł.
100/81/45 cm

NOWOŚ

PARYS

Ć

kolorystyka:
Front: brzoza ojców
Korpus: biały

1. Łóżko
szer./wys./gł.
204/86/96 cm

2. Pojemnik
szer./wys./gł.
200/26/50 cm

3. Stolik nocny
szer./wys./gł.
45/34/42 cm

4. Biurko
szer./wys./gł.
120/81/60 cm

5. Komoda
szer./wys./gł.
95/106/42 cm

w systemie PARYS w szufladach zastosowano mechanizm cichego domykania

6. Regał wysoki
szer./wys./gł.
53/191/42 cm

7. Regał niski
szer./wys./gł.
95/141/42 cm

8. Szafa
szer./wys./gł.
100/191/52 cm

9. Szafa narożna
szer./wys./gł.
100/191/100 cm

CARMEN sypialnia

kolorystyka:
dąb lefkas /
dąb sonoma
opcjonalne oświetlenie ledowe

opcjonalne oświetlenie ledowe

Szafa Carmen 230
szer./wys./gł.
230/206/60 cm

Szafa Carmen 180
szer./wys./gł.
180/206/60 cm

opcjonalne oświetlenie ledowe

Łóżko Carmen
szer./wys./gł.
274/101/206 cm

Komoda Carmen
szer./wys./gł.
144/81/45 cm

AMBER system

NOWOŚ

Ć

Amber - kolor Dąb Lancelot

3

5
2
1

2

4

opcjonalne oświetlenie ledowe

Amber - kolor Biały

opcjonalne oświetlenie ledowe

3

1
2

4

kolorystyka:
biały

1. Szafka RTV
szer./wys./gł.
180/60/45 cm

2. Witryna prawa/lewa
szer./wys./gł.
60/198/43 cm

3. Witryna
szer./wys./gł.
90/198/43 cm

4. Stolik
szer./wys./gł.
120/42/70 cm

5. Komoda
szer./wys./gł.
200/100/48 cm

dąb
lancelot

HAVANA system

Szafa H-1
szer./wys./gł.
90/194/51 cm

Komoda H-8
szer./wys./gł.
120/100/46 cm

Szafa H-2
szer./wys./gł.
52/194/51 cm

Komoda H-9
szer./wys./gł.
120/120/46 cm

Łóżko H-15
z pojemnikiem na pościel
szer./wys./gł.
167/90/206 cm

Witryna H-3
szer./wys./gł.
90/194/46 cm

Komoda H-10
szer./wys./gł.
100/150/46 cm

Witryna H-4
szer./wys./gł.
60/194/46 cm

Komoda H-11
szer./wys./gł.
150/100/46 cm

Łóżko H-16
szer./wys./gł.
167/90/206 cm

Regał H-5
szer./wys./gł.
90/194/46 cm

Komoda H-6
szer./wys./gł.
90/128/46 cm

Szafka H-12
szer./wys./gł.
120/36/36 cm

Biurko H-7
szer./wys./gł.
120/80/59 cm

Stolik RTV H-13
szer./wys./gł.
150/51/53 cm

Szafa H-17
szer./wys./gł.
202/218/60 cm

Lustro H-14
szer./wys./gł.
80/100/2 cm

Szafa H-17.1
szer./wys./gł.
202/218/60 cm

Układ wnętrza szaf
HAVANA
kolorystyka:

Szafka nocna H-18
szer./wys./gł.
55/46/39 cm

Toaletka H-19
szer./wys./gł.
100/90/42 cm

Stolik H-20
szer./wys./gł.
120/47/73 cm

Łóżko H-21
szer./wys./gł.
96/90/206 cm

Półka H-22
szer./gł.
120/27cm

front i korpus:
dąb sonoma

oświetlenie ledowe

Szafa JOLA I
szer./wys./gł.
120/204/62,5 cm

Szafa JOLA II
szer./wys./gł.
230/204/62,5 cm

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ lustro
korpus: dąb sonoma

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ lustro
korpus: dąb sonoma

Szafa JOLA III
szer./wys./gł.
205/205/62 cm

Szafa JOLA IV
szer./wys./gł.
202/218/62 cm

kolorystyka:
front + lustro;
korpus

kolorystyka:
front + lustro;
korpus

dąb
sonoma

orzech

dąb
sonoma

orzech

Szafa JOLA V biała
szer./wys./gł.
202/218/62 cm

Szafa JOLA VII
szer./wys./gł.
202/218/62 cm

kolorystyka:
front: biały +
czarne szkło
korpus: biały

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ brązowe szkło
korpus: dąb sonoma

NOWOŚ

Ć

Szafa JOLA VI
szer./wys./gł.
202/218/61,5 cm

kolorystyka:
front: Dąb Artisan
korpus: Dąb Artisan

Szafa JOLA VIII
szer./wys./gł.
202/218/62 cm

Szafa JOLA IX
szer./wys./gł.
202/218/62 cm

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ lustro
korpus: dąb sonoma

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ lustro
korpus: dąb sonoma

NOWOŚ

Ć

Szafa JOLA XI
szer./wys./gł.
180/205/60 cm

Szafa JOLA XII
szer./wys./gł.
180/205/60 cm

kolorystyka:
front: biały + lustro
korpus: biały

kolorystyka:
front: dąb sonoma + lustro
korpus: biały

Szafa JOLA XIII
szer./wys./gł.
150/205/60 cm

Szafa JOLA XIV
szer./wys./gł.
150/201/61 cm

kolorystyka:
front: biały + lustro
korpus: biały

kolorystyka:
front: dąb bordeaux jasny
korpus: d ąb bordeaux ciemny

NOWOŚ

NOWOŚ

Ć

Ć

Szafa JOLA XV
szer./wys./gł.
202/218/61,5 cm

Szafa JOLA XVI
szer./wys./gł.
202/218/61,5 cm

kolorystyka:
front: dąb sonoma + lustro
korpus: biały

kolorystyka:
front: brzoza ojców
korpus: biały

NOWOŚ

Ć

Szafa JOLA XVII
szer./wys./gł.
202/218/61,5 cm

kolorystyka:
front: grafit + lustro
korpus: grafit

opcjonalne oświetlenie ledowe

kolorystyka:

Meblościanka FENDI
szer./wys./gł.
224/150/45 cm

dąb lefkas /
biały

opcjonalne oświetlenie ledowe

kolorystyka:

Meblościanka KENT
szer./wys./gł.
220/184/41 cm

biały /
grafit

opcjonalne oświetlenie ledowe

ŚĆ
O
NOW
Meblościanka Porto
szer./wys./gł.
305/201/51 cm
kolorystyka:
front: dąb
Lefkas + grafit

korpus: dąb
Lefkas

opcjonalne oświetlenie ledowe

Meblościanka Luna
szer./wys./gł.
300/195/51 cm
Komoda Luna
szer./wys./gł.
120/92/43 cm
Szafa Luna
szer./wys./gł.
90/195/51 cm

kolorystyka:
front:dąb lefkas
korpus: dąb lefkas

Komoda Monika I
szer./wys./gł.
160/86/44 cm

Komody Monika I
dostępne są w kolorystyce:
front i korpus:
dąb sonoma

Komoda Monika III
szer./wys./gł.
81/86/44 cm

front i korpus:
orzech

Komody Monika III
dostępne są w kolorystyce:
front i korpus:
dąb sonoma

Komoda Monika II
szer./wys./gł.
121/86/44 cm

Komody Monika II
dostępne są w kolorystyce:
front i korpus:
dąb sonoma

Komoda Monika IV
szer./wys./gł.
81/86/44 cm

front i korpus:
orzech

front i korpus:
orzech

Komody Monika IV
dostępne są w kolorystyce:
front i korpus:
dąb sonoma

front i korpus:
orzech

NOWOŚ

Ć

Komody Monika V
dostępne są w kolorystyce:
front i korpus:
dąb sonoma
front i korpus:
orzech

Komoda Monika V
szer./wys./gł.
41/86/36 cm

Komoda Monika VI
szer./wys./gł.
138/103/42,5 cm

kolorystyka:
dąb sonoma

Komoda Luna
szer./wys./gł.
120/92/43 cm

Komoda Carmen
szer./wys./gł.
144/81/45 cm

kolorystyka:
dąb lefkas

kolorystyka:

Komoda Narcyz
szer./wys./gł.
123/86/44 cm

Garderoba I
szer./wys./gł.
122/210/35 cm

kolorystyka:
front: dąb sonoma
korpus: dąb
sonoma czekoladowa

dąb sonoma +
dąb sonoma
czekoladowa

kolorystyka:
front: dąb sonoma
korpus: dąb
sonoma czekoladowa

dąb lefkas /
dąb sonoma

Garderoba II
szer./wys./gł.
168/206/44 cm

kolorystyka:

Garderoba III
szer./wys./gł.
154,5/197/38 cm

kolorystyka:
front: dąb sonoma
+ Lava
korpus: dąb sonoma

Biurko
szer./wys./gł.
115/77/55 cm

kolorystyka:
front i korpus:
dąb sonoma

kolorystyka:
front i korpus:
dąb sonoma

front i korpus:
orzech

front i korpus:
biały

front i korpus:
orzech

Biurko Havana H-7
szer./wys./gł.
120/80/59 cm

Biurko Kubuś
szer./wys./gł.
79/74/50 cm

kolorystyka:
front i korpus:
dąb sonoma

Stolik RTV I
szer./wys./gł.
82/71/45 cm

kolorystyka:
front i korpus:
dąb sonoma

front i korpus:
orzech

kolorystyka szafek na
buty:
front i korpus:
dąb sonoma
front i korpus:
orzech

Szafka na buty I
szer./wys./gł.
81/79/37 cm

Szafka na buty II
szer./wys./gł.
81/79/35,5 cm

FABRYKA MEBLI STOLLECH
PIASKI 13a
63-645 ŁĘKA OPATOWSKA
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
biuro@stollechmeble.pl
tel. +48 62 78 18 869
fax +48 62 78 29 114

DYSTRYBUTOR

zobacz więcej na:

www.stollechmeble.pl

