


Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

oświetlenie w standardzie

włącznik nożny w standardzie

przycisk włącznika w standardzie

włącznik dotykowy w standardzie

Legenda

podwyższona odporność 

Komfort codziennego użytkowania mebli to jeden 
z naszych priorytetów, dlatego podwyższyliśmy 
odporność stołów, stolików, płyt wierzchnich 
kredensów, szafek TV i biurek. Dzięki temu mogą 
Państwo cieszyć się nową aranżacją bez nadmiernych 
obaw o skutki ścierania, uderzeń, temperatury, wilgoci 
czy rozlanego alkoholu.

Potwierdzeniem wysokiej odporności jest certyfikat 
wydany na podstawie przeprowadzonych badań 
przez jednostkę TÜV Rheinland.

montaż mebli 
- o szczegóły zapytaj w salonie

6 lat gwarancji
- zgodnie z kartą gwarancyjną

zalecany montaż do ściany

dostawa
- o szczegóły zapytaj w salonie 

szkło bezpieczne

Szkło z natury jest materiałem kruchym, dlatego, aby 
podnieść jego walory użytkowe a przede wszystkim
zwiększyć bezpieczeństwo, we wszystkich przeszkle-
niach drzwi zastosowane zostało szkło bezpieczne 
hartowane.

Szkło hartowane ma przynajmniej 5-krotnie większą 
wytrzymałość od szkła niehartowanego, a w przy-
padku ewentualnego rozbicia, rozpada się ono na 
małe cząstki o tępych krawędziach, które minimali-
zują ryzyko zranienia, podczas gdy zwykłe szkło po 
rozbiciu pęka przeważnie w długie i bardzo ostre 
kawałki.

włącznik zbliżeniowy w standardzie
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dobierz do salonu sofę z kolekcji mebli 
wypoczynkowych Bydgoskie Meble

Mały, duży, prostokątny lub 
okrągły - szeroka oferta stołów 
Bydgoskie Meble sprawia, że 
każdy znajdzie w niej coś dla 
siebie. 

szeroką ofertę stołów 
znajdziesz na stronie 118

sToły

Podwyższona odporność stołów, stolików i płyt wierzchnich kredensów, szafek TV i biurek na: 
ścierania, uderzenia, temperaturę, wilgoć, alkohol.Potwierdzeniem wysokiej odporności jest 
certyfikat wydany na podstawie przeprowadzonych badań przez jednostkę TÜV Rheinland.

PReCyzja wykonania



zobacz więcej na stronie 66

szeroką ofertę krzeseł 
znajdziesz na stronie 122

Krzesła, z których korzysta się codziennie lub często, po-
winny być nie tylko ładne, ale i praktyczne. Bydgoskie 
Meble oferują krzesła w tkaninach, które ułatwiają usu-
wanie plam, dzięki czemu krzesła pięknie wyglądają oraz 
służą przez wiele lat.

szeroką ofertę stolików 
znajdziesz na stronie 126

szeRoka 
oFeRTa kRzeseł
DOSTęPnyCh w nOwOCzeSnyCh 
i KlaSyCznyCh TKaninaCh

Gabinet laviano ma budowę modu-
łową, dzięki czemu możesz zaaranżo-
wać biuro idealnie dopasowane do 
Twoich potrzeb.

GabineT 
szyTy 
na miaRę

więCej niż 
sToLik 
kawowy



1884

akCja zaLesiania TRwa nadaL - sPRawdź!
na naszym profilu na Facebooku jak możesz włączyć 
się do akcji.

Od 1884 r. nieprzerwanie tworzymy me-
ble z naturalnych materiałów, takich jak 
lite drewno i naturalne okleiny. Jeste-
śmy dumni z tego, że nasze meble zy-
skują niepowtarzalne piękno dzięki sto-
sowanym surowcom. Doskonale wiemy, 
jak ważne jest zachowanie naturalnych 
zasobów leśnych, z których korzystamy, 
aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć 
się ich pięknem.

Dlatego w 130-stą rocznicę założenia 
firmy Bydgoskie Meble wraz z partne-
rami biznesowymi zorganizowały akcję 
posadzenia 130 000 drzew w nadleśnic-
twie Trzebciny, które bardzo ucierpiało 
podczas wichury w 2012 roku.  

Poprzez nasze kolekcje prowadzimy nieustanny dialog 
pomiędzy tradycyjną elegancją oraz komfortem użyt-
kowania, szukając odpowiedzi na pytanie: czym w dzi-
siejszych czasach jest dobry, ponadczasowy design?

Ponad 130 LaT 
TRadyCji 130 TysięCy 

 dRzew

Całą kolekcję Quartz możesz 
obejrzeć na stronie 46

nowe 
oświeTLenie 
zbLiżeniowe

PRodukT 
Roku 2014

szukaj ikonki włącznika 
zbliżeniowego w katalogu

rekonstrukcja kredensu bydgoskie meble z 1934 roku



Meble tworzone ze szlachetnych 
gatunków drewna, dbałość o wy-
sokie standardy ekologiczne oraz 
staranne wykończenie detali sta-
nowią fundament marki 
Bydgoskie Meble.

naTuRa
SPrawia że KażDy naSz 
MeBel JeST wyJąTKOwy

Bydgoskie Meble oferują szeroką gamę mebli o różnym wzornic-
twie: od klasycznych przez współczesne po nowoczesne. Bogaty 
asortyment pozwala zaaranżować pokoje dzienne, jadalnie, sy-
pialnie, gabinety i przedpokoje. 

Piękne mebLe 
od PRoGu

kLasyka 
i nowoCzesność
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9CoRano

Szczegóły na stronie 147

nowoczesność na wysoki połysk. Czytelne, oszczędne w wyrazie li-
nie podkreślają minimalistyczny design kolekcji, zaś grafitowe prze-
szklenia, zamknięte w aluminiowych ramach, nadają lekkości geome-
trycznym bryłom. Połyskliwe elementy serii Corano otulają wnętrza 
luksusem i nadają przestrzeni wyrazisty charakter.

nowoczesny design

dwie wersje kolorystyczne  
do wyboru 

system cichego domykania: 
w szufladach

biały kolor mebli:
łatwość w utrzymaniu czystości

folia wysoki połysk 
biały Bi

Do mebli Corano rekomendujemy kolekcję Lexus

folia wysoki połysk 
biały Bi

naturalna okleina dębowa 
dąb naturalny D1

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



10 salon

nowa odsłona kolekcji Co-
rano łączy biel w wysokim 
połysku z naturalną okleiną 
dębową. Dzięki temu zabie-
gowi salon staje się zarazem 
nowoczesny i przytulny. 
wszystkie bryły są atrakcyjne 
wizualnie, a przy tym funk-
cjonalne i pozwalające na 
efektowne eksponowanie 
bibelotów oraz pamiątek. 

elementy kolekcji Corano:

TyP 02 witryna 2d lewa, TyP 23 szafka 3s, TyP 33 szafka wisząca duża 2d prawa, TyP G0026 półka wisząca

szer: 700, wys: 2020, gł: 423
w opcji oświetlenie 01.006 zB (ciepłe) 



11CoRano

CoRano

szer: 1204, wys: 1370, gł: 423 
w opcji oświetlenie 01.005 (ciepłe)

TyP 10
kredens wysoki 2d

szer: 1615, wys: 372, gł: 450

TyP 32
szafka TV 1s

szer: 700, wys: 1350, gł: 423
w opcji oświetlenie 01.004 zB (ciepłe)

szer: 1200, wys: 650, gł: 245 

TyP 09
Panel wiszący 

duży z półkami szklanymi

TyP 11
szafka wisząca duża 2d lewa

TyP 33
szafka wisząca duża 2d prawa

szer: 1200, wys: 240, gł: 245
meble uzupełniające 

szer: 480, wys: 1240, gł: 360
w opcji oświetlenie  
01.009 zB (ciepłe) 

szer: 480, wys: 1240, gł: 360
w opcji oświetlenie  
01.009 zB (ciepłe) 

szer: 1204, wys: 329, gł: 360
w opcji oświetlenie  
01.009 zB (ciepłe) 

szer: 1204, wys: 329, gł: 360
w opcji oświetlenie  
01.009 zB (ciepłe) 

TyP 70
szafka wisząca 1d 

pionowa prawa

TyP 71
szafka wisząca 1d 

pionowa lewa

TyP 72
szafka wisząca 1d 

pozioma górna

TyP 73
szafka wisząca 1d 

pozioma dolna

szer: 700, wys: 2020, gł: 423
w opcji oświetlenie 01.006 zB (ciepłe) 

szer: 700, wys: 2020, gł: 423 
w opcji oświetlenie 01.006 zB (ciepłe) 

TyP 01
witryna 2d lewa

TyP 02
witryna 2d prawa

szer: 1800, wys: 900, gł: 423
w opcji oświetlenie 01.008 zB 

(ciepłe) 

TyP 06
kredens 3d2s

szer: 1800, wys: 900 , gł: 423

TyP 04
kredens 2d3s

szer: 1200, wys: 712, gł: 423 
w opcji oświetlenie 01.005 (ciepłe)

TyP 05
szafka wisząca 2d

szer: 1204, wys: 2020, gł: 423 
w opcji oświetlenie 01.007 zB (ciepłe)

TyP 12
witryna 2d

szer: 700, wys: 1350, gł: 423
w opcji oświetlenie 01.004 zB (ciepłe)

szer: 1800, wys: 1370, gł: 423 
w opcji oświetlenie 01.008 (ciepłe)

TyP 14
kredens wysoki 3d3s

szer: 2400, wys: 372, gł: 523
częściowo demontowane

TyP 23 Var
szafka 3s

szer: 2400, wys: 372, gł: 450

TyP 31
szafka TV 2s

elementy kolekcji     biały   /
Bi

dąb naturalny
D1

elementy rekomendowane do kolekcji

szer: 1650-2150, wys: 791, gł: 950
Blat dąb naturalny (D1), kolumna dąb 

naturalny (D1), podstawa alu

szer: 1196, wys: 590, gł: 796
Blat dąb naturalny (D1), kolumna dąb 

naturalny (D1), podstawa alu

stół Fin s1003 stolik L1007

TyP G0026
Półka wisząca

Oświetlenie TyP 01.004.zb do TyPu 11
leD ciepły - 1 szt. zasilacz 12V

Oświetlenie TyP 01.005.zb do TyPu 05 i 10
leD ciepły - 2 szt. zasilacz 12V

Oświetlenie TyP 01.006.zb do TyPu 01 i 02
leD ciepły - 3 szt. zasilacz 12V

Oświetlenie TyP 01.007.zb do TyPu 12
leD ciepły - 3 szt. zasilacz 12V

Oświetlenie TyP 01.008.zb do TyPu 06 i 14
QUaTrO leD  ciepły - 2 szt. zasilacz 12V

Oświetlenie TyP 01.009.zb do TyPu 70, 71, 72 i 73
QUaTrO leD ciepły - 1szt. zasilacz 12V



12 jadalnia



13CoRano

Kolekcję uzupełnia stół o nowoczesnej linii z szerokim, masywnym blatem pokrytym białym lub czarnym szkłem na centralnej nodze. Urzeka prostym  
i wytwornym designem. 



14 sypialnia



15CoRano



16 przedpokój

Kolekcja mebli do przedpokoju Corano łączy w sobie nowoczesną 
estetykę oraz funkcjonalność. Białe, lśniące meble zapraszają do 
wnętrza, a duży wybór elementów pozwala zaaranżować przedpo-
kój o różnym metrażu, zapewniający dużo miejsca na odzież, obu-
wie i liczne dodatki. 



17CoRano



18

CoRano

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

biały
Bi

elementy rekomendowane do kolekcji

elementy kolekcji

szer: 1615, wys: 372, gł: 450

TyP 32
szafka TV 1s

szer: 700, wys: 1350, gł: 423
w opcji oświetlenie 02.900zB 

szer: 1200, wys: 650, gł: 245
w opcji oświetlenie 02.903.zB 

szer: 1200, wys: 200, gł: 248

TyP 09
Panel wiszący duży z półkami szklanymi

TyP 95
Półka wisząca na klucze

TyP 11
szafka wisząca duża 2d lewa

TyP 33
szafka wisząca duża 2d prawa

szer: 1200, wys: 240, gł: 245 

TyP 08
Półka wisząca

szer: 650, wys: 2005, gł: 350szer: 650, wys: 2005, gł: 350

TyP 83
szafa garderoby 2d prawa

TyP 82
szafa garderoby 2d lewa

szer: 1800, wys: 900, gł: 423
w opcji oświetlenie 02.713xzB

TyP 06
kredens 3d2s

szer: 1800, wys: 900 , gł: 423

TyP 04
kredens 2d3s

szer: 600, wys: 2005, gł: 361 
w opcji oświetlenie 02.984

szer: 600, wys: 2005, gł: 365 
w opcji oświetlenie 02.984

TyP 90
Panel garderoby

TyP 91
Panel garderoby z lustrem

szer: 700, wys: 1350, gł: 423
w opcji oświetlenie 02.900zB 

szer: 1800-2300, wys: 784, gł: 1000
Blat szklany 5 mm grafit  

malowany na czarno (Cz/Bi/Cz)

szer: 1400-1900, wys: 784, gł: 900
Blat szklany 5 mm grafit  

malowany na czarno (Cz/Bi/Cz)

stół Fin s1001 stół Fin s1011

szer: 850-1110, wys: 377, gł: 850 
wybarwienie drewna białe (Bi), 

blat czarne szkło (Cz)

stolik L5101 

szer: 455, wys: 955, gł: 600
wybarwienie drewna  

czarne (Cz) 

krzesło k0407 

szer: 1807, wys: 2211, gł: 610 szer: 2409, wys: 2211, gł: 610

TyP 36
szafa 3d

TyP 40
szafa 4d

szer: 1800, wys: 330, gł: 245 
w opcji oświetlenie 02.903.zB

TyP 07
Panel wiszący mały z półkami szklanymi

szer: 1204, wys: 2020, gł: 610

TyP 34
szafa 2d z lustrem

szer: 2400, wys: 372, gł: 523
częściowo demontowane

TyP 23 Var
szafka 3s

szer: 2400, wys: 372, gł: 450

TyP 31
szafka TV 2s



19CoRano

szer: 1204, wys: 1370, gł: 423 
w opcji oświetlenie 02.901 zB 

TyP 10
kredens wysoki 2d

szer: 1800, wys: 1370, gł: 423
w opcji oświetlenie 02.901.zB 

TyP 15
kredens wysoki 3d

szer: 1204, wys: 891, gł: 350

TyP 87
kredens 4d1s

szer: 1200, wys: 403, gł: 350 szer: 1805, wys: 547, gł: 350
w opcji oświetlenie 02.980 

TyP 80
szafka 1d

TyP 97
szafka wisząca 2d3s

szer: 800, wys: 30, gł: 300

TyP 99
Poduszka

szer: 1200, wys: 240, gł: 245
meble uzupełniające 

TyP G0026
Półka wisząca

szer: 700, wys: 2020, gł: 423
w opcji oświetlenie 02.902 zB

szer: 700, wys: 2020, gł: 423 
w opcji oświetlenie 02.902 zB

TyP 01
witryna 2d lewa

TyP 02
witryna 2d prawa

szer: 1200, wys: 712, gł: 423 
w opcji oświetlenie 02.901 z

TyP 05
szafka wisząca 2d

szer: 1204, wys: 2020, gł: 423 
w opcji oświetlenie 02. 903 zB

szer: 1200, wys: 700, gł: 22 

TyP 12
witryna 2d

TyP 93
Lustro wiszące

szer: 1204, wys: 739, gł: 423

szer: 1204, wys: 891, gł: 350 
w opcji oświetlenie 02.982 

TyP 35
komoda TV 3s

TyP 86
kredens 3d1s

szer: 500, wys: 318, gł: 363

TyP 38
szafka nocna 2s

szer: 1800, wys: 1370, gł: 423 
w opcji oświetlenie 02.713x1.zB

TyP 14
kredens wysoki 3d3s

TyP 41 + TyP 42
łoże 1600 bez szczytu + szczyt

(tkanina kR9983)

szer: 1670, wys: 929, gł: 2150
bez stelaża i materaca *

Oświetlenie TyP 02.900.zb do TyPu 11 i 33
clips-oprawa diod/led biały - 1 szt., transformator z przedłuż. 6-wtyk. - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.901.zb do TyPu 05, 10 i 15
clips-oprawa diod/led biały - 2 szt., transformator z przedłuż. 6-wtyk. - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.902.zb do TyPu 01 i 02
clips-oprawa diod/led biały - 3 szt., transformator z przedłuż. 6-wtyk. - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.903.zb do TyPu 07, 09 i 12
clips-oprawa diod/led biały - 6 szt., transformator z przedłuż. 6-wtyk. - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.713x1.zb do TyPu 06
jarzeniówka - 1 szt., przedłużacz 220 V - 1 szt., mocowanie - 1 kpl.

nR. 02.982.zb do TyPu 86
leD zimny – taśma leD 1000 mm, zasilacz 12V

nR. 02.980.zb do TyPu 97
leD zimny – taśma leD 400 mm, zasilacz 12V

nR. 02.984.zb do TyPu 90, 91
leD zimny – taśma leD 1150 mm, zasilacz 12V
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21dakoTa

Szczegóły na stronie 147

Geometryczny design pozwala uporządkować przestrzeń. Uni-
wersalna kolekcja mebli do pokoju dziennego i jadalni pozwala 
zaaranżować niewielkie pomieszczenie. Pojemne i funkcjonalne 
elementy zostały zaprojektowane w minimalistycznym, współcze-
snym stylu. 

oszczędne oświetlenie:  
diody leD

system cichego domykania: 
wygoda użytkowania

Trwałe, odporne na ścieranie:  
naturalne okleiny

naturalna okleina dębowa 
dąb wenge y1

Do mebli dakota rekomendujemy kolekcję soleto

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



22 salon



23dakoTa

Kolekcja Dakota wprowadza do wnętrza prostą elegancję. Kredensy, regały, witryny, szafy, szafki, półki oraz bufet pozwalają na stworzenie wyjąt-
kowej przestrzeni wypoczynku, jak i codziennych czynności. 



24 jadalnia
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26

dakoTa

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

oświetlenie w standardzie

elementy rekomendowane do kolekcji

dąb wenge
y1elementy kolekcji

szer: 1600, wys: 401, gł: 450

TyP 01
szafka TV 2d1s

szer: 600, wys: 2006, gł: 450

TyP 02
witryna 2d1s

szer: 1200, wys: 2006, gł: 450

TyP 03
witryna 4d1s

szer: 1100, wys: 401, gł: 450

TyP 04 
szafka TV 1d1s

szer: 1600, wys: 777, gł: 450

TyP 07
kredens 2d4s

szer: 1200, wys: 1289, gł: 450

szer: 719, wys: 2006, gł: 350

TyP 08
bufet 4d1s

TyP 09
Regał

szer: 1000, wys: 2006, gł: 598

TyP 12
szafa 2d

szer: 1200, wys: 250, gł: 215

TyP G0025
Półka lewa lub prawa

szer: 1400-2300, wys: 760, gł: 950
wybarwienie drewna  

wenge (y1) 

stół bergen s4106 

szer: 1006, wys: 396-626, gł: 
650-998 

wybarwienie drewna  
wenge (y1) 

stolik L5202 

szer: 430, wys: 955, gł: 540 
wybarwienie drewna  

wenge (y1) 

krzesło k0204

szer: 850-1110, wys: 377, 
gł: 850 

wybarwienie drewna 
wenge (y1) 

stolik L5101

szer: 900-2100, wys: 760, gł: 900 
wybarwienie drewna  

wenge (y1) 

stół Quadro s4105 

szer: 430, wys: 1000, gł: 550 
wybarwienie drewna  

wenge (y1) 

krzesło k0205

soleto ReC/bk-2.5F

do mebli
dakota

rekomendujemy 
sofy z kolekcji

soleto

str. 46 - katalog  
mebli wypoczynkowych

zalecany montaż do ściany



27dakoTa
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29KoNA

Szczegóły na stronie 147

Towarzyskie kontrasty. nowoczesna linia wzornicza, którą wy-
różnia odważne zestawienie kolorów.  niczym na szachownicy,  
mocne, czarne akcenty przełamuje czysta biel powierzchni.  
Czarno-biała kona wprowadza porządek i elegancję. Połączenie 
wysokiego połysku oraz barwionego szkła rozświetla i powiększa 
optycznie wnętrze. 

nowoczesna, minimalistyczna 
linia wzornicza 

oszczędne oświetlenie:  
diody leD

Różnobarwne oświetlenie:
dostępne w opcji

folia wysoki połysk 
biały Bi

szkło
biały Bi

Do mebli kona rekomendujemy kolekcję Fashion

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



30

KoNA

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

szer: 1250, wys: 405, gł: 550 szer: 1720, wys: 890, gł: 415
w opcji oświetlenie 1x02.923.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.925.
zB (kolor rGB) lub 1x02.932.zB 

(kolor niebieski)

szer: 1720, wys: 1050, gł: 415 
w opcji oświetlenie 1x02.923.zB 
(kolor biały zimny) lub1x02.925.
zB (kolor rGB) lub 1x02.932.zB 

(kolor niebieski)

szer: 1050, wys: 1365, gł: 415
w opcji oświetlenie 1x02.922.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.924.
zB (kolor rGB) lub 1x02.931.zB 

(kolor niebieski) 

szer: 1050, wys: 2015, gł: 415 
w opcji oświetlenie 1x02.922.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.924.
zB (kolor rGB) lub 1x02.931.zB 

(kolor niebieski)

szer: 1250, wys: 316, gł: 225 

szer: 1050, wys: 1365, gł: 415 
w opcji oświetlenie 1x02.922.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.924.
zB (kolor rGB) lub 1x02.931.zB 

(kolor niebieski) 

szer: 860, wys: 2015, gł: 415 
w opcji oświetlenie 1x02.922.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.924.
zB (kolor rGB) lub 1x02.931.zB 

(kolor niebieski) 

szer: 860, wys: 2015, gł: 415 
w opcji oświetlenie 1x02.922.zB 
(kolor biały zimny) lub 1x02.924.
zB (kolor rGB) lub 1x02.931.zB 

(kolor niebieski)

TyP 01
szafka TV 1s

TyP 03
kredens 2d3s

TyP 05
kredens 4d1s

TyP 06
kredens 2d3s lewy

TyP 10
witryna 2d 

TyP 12
Półka wisząca 

TyP 07
kredens 2d3s prawy

TyP 08
witryna 2d3s lewa

TyP 09
witryna 2d3s prawa

szer: 1800-2300, wys: 784, gł: 1000
Blat szklany 5 mm grafit  

malowany na czarno (Bi/Cz), Bi 

stół Fin s1001 

szer: 450, wys: 930, gł: 600 
wybarwienie drewna  

czarne (Cz) 

krzesło k0404

szer: 455, wys: 955, gł: 600 
wybarwienie drewna  

czarne (Cz) 

krzesło k0407 

elementy rekomendowane do kolekcji

elementy kolekcji biały /
Bi

czarny 
Cz

do mebli
kona

rekomendujemy 
sofy z kolekcji

Fashion

str. 18 - katalog  
mebli wypoczynkowych

Fashion 3F-oTm/bk

Oświetlenie TyP 02.922.zb do TyPu 06, 07, 08, 09 i 10
obudowa halogenu - 1 szt., wkręt - 2 szt., wtyczka - aMP - 1 szt., oświetlenie leD - biały zimny - 1 
szt., przedłużacz - 1 szt., zasilacz 12V - 6 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.924.zb do typu 03 i 05
obudowa halogenu - 2 szt., wkręt - 4 szt., wtyczka - aMP - 2 szt., oświetlenie leD - biały zimny - 2 
szt., przedłużacz - 2 szt., zasilacz 12V - 6 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 2 szt.

Oświetlenie TyP 02.924.zb do typu 06, 07, 08, 09 i 10
obudowa halogenu - 1 szt., wkręt - 4 szt., pilot - 1 szt., oświetlenie leD - rGB - 1 szt., sterownik rGB 
- 1 szt., przedłużacz - 1 szt., zasilacz 6 V - 3 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.925.zb do TyPu 03 i 05
obudowa halogenu - 2 szt., wkręt - 4 szt., pilot - 1 szt., oświetlenie leD - rGB - 2 szt., przedłużacz 
- 2 szt., zasilacz 6 V - 3 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 2 szt.

Oświetlenie TyP 02.931.zb do TyPu 06, 07, 08, 09 i 10
obudowa halogenu - 1 szt., wkręt - 2 szt., wtyczka - aMP - 1 szt., oświetlenie leD - niebieski - 1 
szt., przedłużacz - 1 szt., zasilacz 12V - 6 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 1 szt.

Oświetlenie TyP 02.932.zb do TyPu 03 i 05
obudowa halogenu - 2 szt., wkręt - 4 szt., wtyczka - aMP - 2 szt., oświetlenie leD - niebieski - 2 
szt., przedłużacz - 2 szt., zasilacz 12V - 6 wtykowy + wyłącznik, kanał kabla 190x12x7mm - 2 szt.

zalecany montaż do ściany
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w zależności od potrzeb istnieje możliwość zmiany nie tylko  
natężenia, ale i koloru światła.
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33monTe CaRLo

Szczegóły na stronie 147

naturalna okleina dębowa
dąb wenge y1

Fundament wyrafinowanej elegancji. Ponadczasowe wzornictwo, 
które łączy różne materiały: drewno, szkło i aluminium. Ciekawe 
elementy dodatkowe i niebanalne detale – ukryte w okuciach, 
chowanych uchwytach i satynowanych wstawkach –  przełamują 
monochromatyczny wizerunek kolekcji. egzotyczna tonacja  
drewna wenge ociepla surowy  design  monte Carlo.

duży wybór elementów: 
wiele możliwości aranżacyjnych

obrotowy barek:
funkcjonalne użytkowanie

Trwałe, odporne na ścieranie:
naturalne okleiny

oszczędne oświetlenie:  
diody leD

Do mebli monte Carlo rekomendujemy kolekcję butterfly

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



34 jadalnia



35monTe CaRLo

Modne, zdecydowane kształty podkreślone zostały symetrycznymi liniami wrysowanymi w strukturę mebli. Przeszklony blat w kredensie  
to element dekoracji nie tylko samego mebla, ale i wnętrza, w którym stoi. nawiązuje do szklanych wstawek w szufladach i szafkach z kolekcji. 
Urzeka ozdobnym podświetleniem oraz harmonijnym połączeniem różnych materiałów w jednej płaszczyźnie mebla.  



36

Mebel zmieniający oblicze. Dzięki obrotowej funkcjonalności barek może w jednej chwili zamienić się miejscem z podręczną biblioteczką. Głęboka 
forma mebla – dostosowana do narożnika – pozwoliła na ukrycie podwójnego modułu półek i wykorzystanie barku w dwojaki sposób. 

TyP 28
Regał narożny 1d obrotowy

gabinet



37monTe CaRLo

z kolekcji monte Carlo możemy zbudować duży gabinet prezesa lub komfortowe miejsce pracy w domu. wśród oferowanych mebli występuje 
bardzo ciekawe wzorniczo biurko. Jego cechą charakterystyczną jest obniżony względem blatu kontener. Biurko występuje w wersji prawej  
(typ 32) i lewej (typ 30).



38

monTe CaRLo

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

szer: 1665, wys: 876, gł: 418 

szer: 1050, wys: 51, gł: 180 szer: 1580, wys: 51, gł: 180 

szer: 1057, wys: 455, gł: 595 szer: 1583, wys: 455, gł: 595 

szer: 552, wys: 2220, gł: 369 

szer: 1700, wys: 760, gł: 750 

szer: 1300-1900, wys: 760, gł: 800 
wybarwienie drewna 

dąb wenge (y1)

szer: 1107, wys: 2220, gł: 369 szer: 858, wys: 2220, gł: 369 szer: 756, wys: 2220, gł: 756 

szer: 1805, wys: 1016, gł: 418 szer: 1110, wys: 1367, gł: 418 szer: 555, wys: 2126, gł: 418 szer: 555, wys: 2126, gł: 418 

TyP 01
kredens 2d4s

TyP 17
Półka krótka

TyP 18
Półka długa

TyP 20
szafka TV 2s szeroka

TyP 22
szafa 2d prawa

TyP 30
biurko 3s lewe

stół oslo s5301 

TyP 26
Regał oszklony 4d

TyP 27
Regał otwarty 2s

TyP 28
Regał narożny 1d obrotowy

TyP 11
szafka TV 2s

TyP 02
kredens wysoki 3d3s

TyP 03
kredens wysoki 4d1s

TyP 04
witryna 2d lewa

TyP 05
witryna 2d prawa

szer: 1110-2054, wys: 450, gł: 700
wybarwienie drewna 

dąb wenge (y1)

stolik L5102 

szer: 425, wys: 970, gł: 520
wybarwienie drewna 

dąb wenge (y1) 

szer: 440, wys: 890, gł: 510
wybarwienie drewna 

dąb wenge (y1) 

krzesło k0201 krzesło k0803 

dąb wenge
y1

oświetlenie w standardzie włącznik nożny w standardzie

elementy kolekcji

szer: 857, wys: 2126, gł: 418 

szer: 552, wys: 2220, gł: 369 

szer: 1700, wys: 760, gł: 750 

szer: 350, wys: 2220, gł: 350

szer: 399, wys: 495, gł: 480 szer: 1250, wys: 760, gł: 600
meble uzupełniające

TyP 23
szafa 2d lewa

TyP 32
biurko 3s prawe

TyP 34
Regał końcowy lewy lub prawy

TyP 09
Regał

TyP G0009
kontener 3s

TyP G0008 
biurko

elementy rekomendowane do kolekcji
do mebli

monte Carlo
rekomendujemy 

sofy z kolekcji
butterfly

str. 12 - katalog  
mebli wypoczynkowych

szer: 1000, wys: 281, gł: 220
meble uzupełniające

TyP G0016
Półka lewa lub prawa

butterfly sofa 3

szer: 1200, wys: 240, gł: 244
meble uzupełniające

TyP G0026
Półka

zalecany montaż do ściany

szer: 1200, wys: 250, gł: 215

TyP G0025
Półka lewa lub prawa



39monTe CaRLo

szer: 552, wys: 2220, gł: 369 

szer: 552, wys: 2220, gł: 369 

TyP 24
Regał oszklony 2d prawy

TyP 25
Regał oszklony 2d lewy

szer: 16, wys: 2220, gł: 369 

TyP 33
bok dodatkowy
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41sunseTNEW

Szczegóły na stronie 147

naturalna okleina 
jesion czekoladowy J1 

Ponadczasowy design

Trwałe, odporne na ścieranie: 
naturalne okleiny

bezdotykowy włącznik światła

oszczędne oświetlenie: 
diody leD

Praktyczna wnęka na kable 
w szafkach TV

Ponadczasowy urok drewna. Prostotę i elegancję brył kolekcji 
sunset podkreśla niepowtarzalny rysunek drewna i ciepły, czekola-
dowy kolor naturalnej okleiny.  Taki dobór wzornictwa, faktury i ko-
lorystyki sprawia, że wnętrza stają się bardzo przytulne, zapraszając 
do spędzania w nich czasu.

Do mebli sunset rekomendujemy kolekcję niko

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



42 jadalnia



43sunseT



44

sunseT

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

szer: 426, wys: 1250, gł: 242 szer: 993, wys: 1270, gł: 400 szer: 993, wys: 1270, gł: 400 szer: 993, wys: 1270, gł: 400 

TyP 33
witryna wisząca 1d lewa lub prawa

TyP 09
szafka 2d1s prawa

TyP 35
bufet 3d1s

TyP 08
szafka 2d1s lewa

szer: 1319, wys: 460, gł: 450 
Szafka wyposażona w praktyczny 

schowek na kable

TyP 32
szafka TV 2s

szer: 1869, wys: 460, gł: 450 
Szafka wyposażona w praktyczny 

schowek na kable

TyP 31
szafka TV 4s

szer: 1538, wys: 820, gł: 400 

TyP 23
kredens 2d2s

szer: 1538, wys: 820, gł: 400 

TyP 36
kredens 2d4s

szer: 719, wys: 2000, gł: 350 szer: 588, wys: 2000, gł: 400 

TyP 15
Regał

TyP G0002
Półka lewa lub prawa

TyP G0016
Półka lewa lub prawa

TyP 11
witryna 1d lewa lub prawa

szer: 1252, wys: 300, gł: 220 
meble uzupełniające

szer: 1000, wys: 281, gł: 220 
meble uzupełniające

szer: 1600-2500, wys: 760, gł: 900 
wybarwienie drewna  

jesion czekoladowy (J1)

stół oslo s5302

szer: 440, wys: 890, gł: 510  
wybarwienie drewna  

jesion czekoladowy (J1)

krzesło k0802

jesion czekoladowy
J1

do mebli
sunset

rekomendujemy 
sofy z kolekcji

niko

str. 40 - katalog  
mebli wypoczynkowych

elementy rekomendowane do kolekcji

elementy kolekcji

niko 2F-ReC/bk

oświetlenie w standardzie zalecany montaż do ścianywłącznik zbliżeniowy w standardzie



45sunseT

w kolekcji Sunset zastosowaliśmy nowy, zbliżeniowy włącznik światła - wystarczy przysunąć rękę do mebla, a światło włączy się samo. włącznik jest 
niewidoczny z zewnątrz, nic więc nie zaburza rysunku drewna na ścianie mebla.
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47QuaRTz

Szczegóły na stronie 147

design, który nie boi się wyzwań. Charakterystyczne bryły ucieka-
ją standardowym rozwiązaniom i pozwalają na niebanalne aranżacje. 
Czarne przeszklenia w objęciach jesionu - nowego, ciepłego koloru  
wypełniają wnętrza intrygującym luksusem. 

Do mebli Quartz rekomendujemy kolekcję amethyst

nowoczesny design

Trwałe, odporne na ścieranie:
naturalne okleiny 

system cichego domykania:
wygoda użytkowania

oszczędne oświetlenie:  
diody leD

naturalna okleina 
jesion czekoladowy J1 

szkło
czarny Cz

naturalna okleina 
dąb naturalny D1 

szkło
czarny Cz

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne



48 jadalnia



49QuaRTz

wyrazisty rysunek jasnego dębu podkreślony kontrastowym czarnym szkłem nada wyjątkowy charakter jadalni i salonowi. Duże przeszklone witryny 
z oryginalnym zielonym oświetleniem pozwalają w ciekawy sposób wyeksponować pamiątki i drobiazgi.



50 salon
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52 przedpokój

Kolekcja mebli do przedpokoju Quartz zawiera praktyczną, obroto-
wą szafę, wyposażoną w wysokie lustro i ruchome półki. Ustawienie 
półek pod skosem pozwala w wygodny sposób przechowywać na 
nich buty, a ułożenie ich w pozycji poziomej tworzy dużo miejsca na 
torebki, szaliki, dodatki oraz akcesoria do pielęgnacji obuwia i odzie-
ży. w skład kolekcji wchodzi także niska szafka na obuwie, mogąca 
pełnić funkcję ławeczki oraz elegancka deska wieszakowa.



53QuaRTzNEW
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QuaRTz

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

jesion 
czekoladowy

J1
dąb naturalny

D1

oświetlenie w standardzie

elementy kolekcji

elementy rekomendowane do kolekcji

szer: 781, wys: 1952, gł: 428 szer: 1857, wys: 310, gł: 220szer: 1236, wys: 874, gł: 220

szer: 1857, wys: 708, gł: 428szer: 1236, wys: 400, gł: 428 szer: 1236, wys: 708, gł: 428szer: 1857, wys: 400, gł: 428

szer: 928, wys: 1331, gł: 428

szer: 1240, wys: 400, gł: 428

szer: 1800-2300, wys: 776, gł: 900
wybarwienie drewna jesion czekoladowy (J1); 

podstawa czarna Cz lub dąb naturalny (D1)

szer: 1800-2700, wys: 777, gł: 900
wybarwienie drewna jesion czekoladowy (J1); 

podstawa czarna Cz lub dąb naturalny (D1)

szer: 781, wys: 1952, gł: 428szer: 1236, wys: 1331, gł: 428

szer: 1857, wys: 708, gł: 428

TyP 01
witryna 4d

TyP 05
Półka wisząca

TyP 06
Regał wiszący

TyP 07
kredens 4d

TyP 12
szafka TV 2s

TyP 08
kredens 3d

TyP 13
szafka TV 3s

TyP 09
bufet wąski 3d

 TyP 14
szafka TV 2s

 stół Fin s1006  stół Fin S1101

TyP 02
Regał 1d

TyP 03
bufet szeroki 4d2s

TyP 04
kredens 3d2s

krzesło K1702

szer: 430, wys: 1020, gł: 560
wybarwienie drewna  

jesion czekoladowy (J1)
lub dąb naturalny (D1)

krzesło K0408

szer: 595, wys: 1010, gł: 595
wybarwienie drewna  

jesion czekoladowy (J1)
lub dąb naturalny (D1)

/  czarny 
  Cz

/  czarny 
  Cz

szer: 1200, wys: 240, gł: 244
meble uzupełniające

szer: 782, wys: 1951, gł: 391 szer: 615, wys: 1384, gł: 56 szer: 928, wys: 450, gł: 375

TyP G0026
Półka

TyP 20
szafa obrotowa

TyP 21
deska wieszakowa

TyP 22
szafka niska

zalecany montaż do ściany
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Szczegóły na stronie 147

naturalna okleina olchowa
wenge y4

folia wysoki połysk
szary piaskowy Sz4

stylowa fuzja. Kolekcja nawiązuje do klasyki przez harmonijną  
formę i wykorzystanie naturalnego drewna. Jej nowoczesność 
przejawia się w doborze kolorów oraz wysokim połysku frontów  
i metalowych detali. Przenikające się trendy urzekają swoją  
kształtną elegancją i zaskakują wymykającymi się symetrii  
przeszkleniami. 

Charakterystyczna linia 
wzornicza

solidna podstawa:
nóżki wykonane z litego drewna

duży wybór elementów:
wiele możliwości aranżacyjnych

oświetlenie:
diody leD

system cichego domykania:
wygoda użytkowania

Do mebli Laviano rekomendujemy kolekcję Laviano

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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59LaViano

Stylistyka kolekcji idealnie odpowiada aranżacjom dziennym. wnętrza salonu czy jadalni nabierają dzięki niej niebywałego uroku. Bogaty wybór 
elementów gwarantuje pełne wykończenie przestrzeni mieszkalnej.



60

Laviano nadaje ton niesztampowym wnętrzom. Połączenie  
klasycznych, drewnianych nóżek z prostotą dużych płaszczyzn  
to rozwiązanie dla tych, którzy szukają swojej oryginalnej drogi  
i niepowtarzalnego wzornictwa. 

salon



61LaViano



62 sypialnia



63LaViano

Kojąca harmonia klasyki i nowoczesności urzeka w intymnym zaciszu sypialni. Sypialnia Laviano - kontynuacja linii wzorniczej pokoju dziennego i 
przedpokoju - pozwoli ukoić zmysły i prawdziwie wypocząć. 



64 przedpokój
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66 gabinet



67LaVianoNEW

Gabinet szyty na miarę. Kolekcja mebli do gabinetu Laviano idealnie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb – modułowe bryły nie tylko pozwalają 
tworzyć zabudowy o dowolnej szerokości, ale również umożliwiają swobodny dobór układu półek, szafek, witryn i szuflad.



68 gabinet



69LaVianoNEW



70

LaViano

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

wenge  /
y4

szary piaskowy
Sz4

oświetlenie w standardzie włącznik nożny w standardzie

elementy kolekcji

szer: 694, wys: 1298, gł: 419

TyP 31
szafka na obuwie

szer: 1248, wys: 2049, gł: 643

TyP 08
szafa 2d

szer: 1802, wys: 611, gł: 483

TyP 09
szafka TV 4s

szer: 1248, wys: 611, gł: 483

TyP 04
szafka TV 2s

szer: 2246, wys: 900, gł: 419

TyP 05
kredens 3d

szer: 694, wys: 2049, gł: 419

TyP 06
Regał 2s

szer: 1548, wys: 900, gł: 419

TyP 01
kredens 2d

szer: 1548, wys: 1399, gł: 419

TyP 02
bufet 2d

szer: 1200, wys: 490, gł: 650
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stolik L5402

szer: 1720-2620, wys: 763, gł: 925
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stół Laviano s5002 

szer: 595, wys: 1010, gł: 595 
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

krzesło k0408

elementy rekomendowane do kolekcji

szer: 1548, wys: 900, gł: 407 szer: 1770, wys: 700, gł: 60szer: 1710, wys: 1150, gł: 2130
bez nakładki tapicerowanej

szer: 1570, wys: 700, gł: 60

szer: 650, wys: 852, gł: 50

szer: 1910, wys: 1150, gł: 2130
bez nakładki tapicerowanej

szer: 1300, wys: 927, gł: 50

szer: 694, wys: 1295, gł: 419

TyP 10
komoda 3s

TyP 23
nakładka tapicerowana  

do łoża 1800

TyP 14
szafka nocna

TyP 15
łoże 1600

TyP 16
nakładka tapicerowana  

do łoża 1600

Villa TyP 13
Lustro małe

TyP 22
łoże 1800

Villa TyP 14
Lustro duże

TyP 11
komoda 5s wysoka

szer: 550, wys: 2203, gł: 18 szer: 550, wys: 2203, gł: 18szer: 1802, wys: 2203, gł: 643 szer: 2356, wys: 2203, gł: 643

TyP 20
drzwi pełne - 1 szt.

TyP 21
drzwi z lustrem - 1 szt.

TyP 18
korpus szafy 3d

TyP 19
korpus szafy 4d

szer: 694, wys: 2203, gł: 419

szer: 1248, wys: 611, gł: 355 szer: 600, wys: 1550, gł: 50

TyP 30
korpus szafy 1d

TyP 32
szafka niska

TyP 33
deska wieszakowa

szer: 694, wys: 419, gł: 502

szer: 1200, wys: 240, gł: 244
meble uzupełniające

TyP G0026
Półka

zalecany montaż do ściany

szer: 1150-2150, wys: 777, gł: 1150
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

szer: 1800-2300, wys: 786, gł: 900
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stół Laviano s5009 stół Prestige s5007
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szer: 1248, wys: 2049, gł: 419

TyP 07
witryna 2d

szer: 694, wys: 2049, gł: 419

TyP 03
witryna 1d lewa lub prawa

szer: 1150, wys: 800, gł: 350 szer: 900, wys: 500, gł: 335

TyP 24
Toaletka

TyP 25
ławka

TyP 34
deska wieszakowa

Laviano sofa 3

TyP 35
Lustro

szer: 1200, wys: 820, gł: 50 szer: 600, wys: 1550, gł: 50

szer: 694, wys: 2203, gł: 419

szafa
zawiera: TyP 30, 20

szer: 1802, wys: 2203, gł: 643

szafa
zawiera: TyP 18, 20 x 2szt., 21

do mebli
Laviano

rekomendujemy 
sofy z kolekcji

Laviano

str. 68 - katalog  
mebli wypoczynkowych
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wenge  /
y4

szary piaskowy
Sz4elementy kolekcji

Aranżacja 100
TYP 50, 64, 6x52

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

TYP 81
Biurko

szer: 1826, wys: 764, gł: 728

Aranżacja 406
TYP 74, 2x75, 3x78, 3x76, 3x52, 

6x58, 6x70

szer: 3524, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 101
TYP 50, 64, 6x52, 72

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

TYP 82
Małe biurko

szer: 1150, wys: 790, gł: 600

Aranżacja 407
TYP 74, 2x75, 3x78, 3x76, 9x52, 

3x72

szer: 3524, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 102
TYP 50, 64, 4x52, 2x58, 2x67

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

TYP 80
Regał

szer: 726, wys: 2152, gł: 350

Aranżacja 408
TYP 74, 2x75, 3x78, 3x76, 9x52, 

3x72

szer: 3524, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 103
TYP 50, 64, 5x52, 58, 2x66

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

TYP 85
Regał narożny obrotowy

szer: 756 wys: 2152, gł: 756

Aranżacja 409
TYP 74, 2x75, 3x78, 3x76, 7x52, 

2x58, 6x72, 2x70

szer: 3524, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 410
TYP 74, 2x75, 3x78, 3x76, 5x52, 

4x58, 3x72, 2x70, 2x67

szer: 3524, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 104
TYP 50, 64, 3x52, 3x58, 2x70, 2x66

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 105
TYP 50, 64, 2x52, 4x58, 2x71

szer: 1208, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 400
TYP 74, 78, 76, 2x52, 58, 2x66

szer: 1208, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 107
TYP 50, 65, 5x55, 61, 66

szer: 654, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 200
TYP 50, 2x51, 3x64, 11x52, 7x58, 

6x70, 2x66, 4x72

szer: 3524, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 201
TYP 50, 2x51, 3x64, 9x52, 9x58, 

6x70, 6x66, 

szer: 3524, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 401
TYP 74, 78, 76, 3x52, 3x72

szer: 1208, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 402
TYP 74, 78, 76, 52, 2x58, 2x70

szer: 1208, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 403
TYP 74, 79, 75, 78, 76, 3x52, 77, 

2x55, 61, 66, 72, 73

szer: 1813, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 404
TYP 74, 2x75, 78, 2x79, 76, 3x52, 
2x77, 4x55, 2x61, 2x66, 72, 2x73

szer: 2418, wys: 1321, gł: 395

Aranżacja 405
TYP 74, 2x75, 2x78, 79, 2x76, 2x52, 

77, 2x55, 4x58, 61, 66, 2x67, 73

szer: 2971, wys: 1321, gł: 395

przykładowe zestawienia elementów kolekcji

LaViano
GabineT
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Aranżacja 207
TYP 2x50, 51, 2x64, 65, 8x52, 6x55,  

4x58, 2x71, 72, 73, 80

szer: 3747, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 301
TYP 85, 50, 3x51,3x64, 8x52, 10x58, 

4x71, 2x67

szer 1: 3122, szer 2: 1964, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 306
TYP 85, 50, 4x51,4x64, 13x52, 
11x58, 4x71, 2x66, 2x67, 72

szer 1: 4280, szer 2: 1964, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 208
TYP 2x50, 1x51, 3x64, 9x52, 9x58, 

4x70, 6x66, 2x67, 80

szer: 4300, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 302
TYP 85, 50, 3x51, 64, 2x65, 2x52, 
8x55, 4x58, 4x61, 2x71, 70, 2x66

szer 1: 2569, szer 2: 1410, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 307
TYP 85, 2x50, 2x51,2x64, 65, 8x52, 

6x55, 4x58, 2x71, 72, 73, 80

szer 1: 3345, szer 2: 1964, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 209
TYP 2x50, 2x51, 4x64, 13x52, 11x58, 

4x71, 2x66, 2x67, 72, 80

szer: 5458, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 303
TYP 85, 50, 3x51,3x64, 12x52, 6x58, 

4x70, 4x66

szer 1: 1964, szer 2: 3122, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 308
TYP 85, 2x50, 2x51, 2x64, 65, 8x52, 

5x55, 4x58, 61, 2x70, 5x66, 80

szer 1: 3345, szer 2: 1964, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 210
TYP 3x50, 3x64, 8x52, 10x58, 4x71, 

2x67, 2x80

szer: 5076, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 300
TYP 85, 50, 3x51, 2x64, 65, 6x52, 

3x55, 6x58, 3x61, 5x70, 5x66

szer 1: 1964, szer 2: 2569, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 304
TYP 85, 50, 3x51,3x64, 11x52, 7x58, 

6x70, 2x66, 4x72

szer 1: 1964, szer 2: 3122, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 309
TYP 85, 3x50, 51, 3x64, 8x52, 10x58, 

4x71, 2x67, 2x80

szer 1: 3898, szer 2: 2690, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 305
TYP 85, 50, 3x51,3x64, 9x52, 9x58, 

4x70, 6x66, 2x67

szer 1: 1964, szer 2: 3122, 
wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 202
TYP 50, 2x51, 3x64, 6x52, 12x58, 

6x71

szer: 3524, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 203
TYP 50, 2x51, 1x64, 2x65, 2x52, 

6x55, 4x58, 6x61, 2x71, 2x66, 2x70

szer: 2418, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 204
TYP 50, 2x51, 3x64, 12x52, 6x58, 

4x70, 4x66, 

szer: 3524, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 205
TYP 50, 2x51, 3x64, 18x52, 2x72

szer: 3524, wys: 2152, gł: 395

Aranżacja 206
TYP 2x50, 51, 2x64, 65, 8x52, 3x55,  

4x58, 3x61, 5x66, 3x70, 80

szer: 3747, wys: 2152, gł: 395

w przypadku 
elementów narożnych 
wymiar określany jest 
w następujący sposób:

szer. 1 szer. 2

wys.

gł.
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Szczegóły na stronie 147

styl prowansalski na co dzień. Kolekcja anabella to lekka sty-
listycznie kolekcja, która swoim wzornictwem  i dekoracyjnością 
nawiązuje do słonecznej, ciepłej Prowansji. Fantazyjne krzywizny, 
ozdobne frezy i charakterystycznie wygięte nóżki sprawiają, że ko-
lekcja wprowadzi klimatyczny nastrój do każdego salonu. 

lakier matowy 
kremowy ivory Kr1 

Finezyjne wzornictwo: 
inspirowane stylem 
prowansalskim

Rzeźbione wykończenia:
nadają meblom niepowtarzalny 
charakter

wygięte nóżki i duże tafle szkła:
dodają bryłom lekkości

Do mebli anabella rekomendujemy kolekcję morena

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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Meble do sypialni z kolekcji anabella pozwalają zaaranżować pełną ciepła i uroku sypialnię. lekka stylistycznie linia utrzymana w kremowym kolo-
rze pięknie rozświetla wnętrze oraz optycznie je powiększa sprawiając, że całość prezentuje się świeżo, zachęcająco i przytulnie zarazem. anabella 
to także bardzo funkcjonalna propozycja, która dzięki dużej liczbie dostępnych brył pozwala urządzić zarówno przytulne gniazdko, jak i sypialnię z 
prawdziwego zdarzenia.
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Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

elementy kolekcji kremowy ivory
Kr1

szer: 660, wys: 1271, gł: 420 szer: 914, wys: 947, gł: 420 szer: 1163, wys: 605, gł: 420 szer: 1668, wys: 605, gł: 420 szer: 1668, wys: 891, gł: 452 szer: 914, wys: 1165, gł: 420 

TyP 12
komoda 5s wysoka

TyP 13
komoda 4s

TyP 15
szafka na obuwie 2d

TyP 10
szafka TV 2d

TyP 11
kredens 2d3s

TyP 14
komoda 5s niska

szer: 1150, wys: 790, gł: 626 szer: 1210, wys: 474, gł: 335 szer: 480, wys: 474, gł: 335 szer: 472, wys: 614, gł: 420szer: 1170, wys: 790, gł: 498szer: 1150, wys: 790, gł: 370

TyP 25
biurko 1s

TyP 07
ławka

TyP 08
Taboret

TyP 09
szafka nocna 1s

TyP 24
Toaletka 1s

TyP 26
konsola 1s

szer: 740, wys: 2087, gł: 435 szer: 820, wys: 2087, gł: 435 szer: 1728, wys: 2305, gł: 659szer: 1223, wys: 2087, gł: 659 szer: 1223, wys: 2087, gł: 435

TyP 17
witryna 1d L/P

TyP 16
szafa z lustrem 1d L/P

TyP 20
szafa 3d

TyP 19
szafa 2d

TyP 18
witryna 2d

elementy rekomendowane do kolekcji

szer: 1800-2700, wys: 760, gł: 1000
wybarwienie  kremowy ivory 

(Kr1) 

stół anabella s5003 

szer: 1130 wys: 450, gł: 636 
wybarwienie  kremowy ivory 

(Kr1) 

stolik L5403

szer: 445, wys: 1000, gł: 590
wybarwienie  kremowy ivory 

(Kr1) 

krzesło k0601

szer: 1000, wys: 760, gł: 1000 
wybarwienie  kremowy ivory 

(Kr1) 

stół anabella 5004

szer: 430, wys: 1030, gł: 590
wybarwienie  kremowy ivory 

(Kr1) 

krzesło k0701P

do mebli
anabella

rekomendujemy 
sofy kolekcji

morena

str. 80 - katalog  
mebli wypoczynkowych

morena 2sk

szer: 1320, wys: 1280, gł: 2080
bez stelaża i materaca 

szer: 1320, wys: 1280, gł: 2092
bez stelaża i materaca 

TyP 01
łoże 1200

szer: 1720, wys: 1280, gł: 2092
bez stelaża i materaca 

TyP 05
łoże 1600 pod tapicerkę

TyP 04
łoże 1200 pod tapicerkę

szer: 1720, wys: 1280, gł: 2080
bez stelaża i materaca 

TyP 02
łoże 1600

szer: 1920, wys: 1280, gł: 2080
bez stelaża i materaca  

TyP 03
łoże 1800

szer: 1920, wys: 1280, gł: 2092
bez stelaża i materaca 

TyP 06
łoże 1800 pod tapicerkę

szer: 1142, wys: 1368. gł: 215

TyP 23
deska wieszakowa

zalecany montaż do ściany
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szer: 820, wys: 927, gł: 69

TyP 22
Lustro małe

szer: 1602, wys: 969, gł: 69

szer: 550x2, wys: 717, gł: 45

TyP 104
Tapicerka łoża 1200

szer: 750x2, wys: 717, gł: 45

TyP 105
Tapicerka łoża 1600

szer: 850x2, wys: 719, gł: 45

TyP 106
Tapicerka łoża 1800

TyP 21
Lustro duże
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Szczegóły na stronie 147

lite drewno / naturalna okleina czereśnia
czereśnia antyczna C1

lakier matowy z patyną
kremowy złoty Kr

Florencki powiew luksusu. linia inspiruje okazałością, zamknię-
tą w klasycznym wzornictwie. Bogate rzeźbienia i frezowania oraz 
mosiężne okucia dodają jej imperialnej wytworności. Przeszklenia 
wydłużają sylwetki mebli. Trwałe i naturalne drewno nadaje niepo-
wtarzalny styl. Firenze jest estetycznym spełnieniem eleganckich 
wnętrz.

klasyczny design

Trwałe, odporne na ścieranie: 
naturalne okleiny

obrotowy barek:
funkcjonalne użytkowanie

bogaty wybór elementów:
wiele elementów aranżacyjnych

Do mebli Firenze rekomendujemy kolekcję kenya

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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Firenze imperial – wytwornie i elegancko. Bogato zdobiona kolekcja Firenze imperial to nowa odsłona popularnej linii Firenze, dostępnej w 
klasycznym, ciemnym wybarwieniu. Kremowy kolor brył jest podkreślony bogatymi uchwytami, frezowanymi motywami, ręcznie nakładaną patyną 
oraz stylowymi przeszkleniami. Duża liczba dostępnych brył pozwala zaaranżować salon, jadalnię, sypialnię i przedpokój, nadając wnętrzom 
wyjątkowo wytworny charakter.
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TyP 37 łoże 1600, TyP 39 szafka nocna 2s

elementy programu Firenze

Bezkompromisowe połączenie wytworności i wygody. Sypialnia  
z linii Firenze to solidne, duże łoże zamknięte w klasycznej ramie.  
Ozdobny motyw frezów przenika szafki nocne, komody oraz sza-
fy – w wersji trzy– i czterodrzwiowej praktycznie wkomponowano 
lustra. Mosiężne okucia, niczym stylowe dodatki, dekorują ten 
imponujący, nocny azyl. 

sypialnia
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Firenze oferuje serię ele-
ganckich mebli do przed-
pokoju. Ta wyjątkowa pro-
pozycja pozwala dowolnie 
zaaranżować przestrzeń  
wygodnymi szafkami na 
buty, praktycznymi deska-
mi wieszakowymi, wąskimi 
szafami z lustrem oraz uzu-
pełnić je komodami. 

przedpokój
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Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

szer: 1548, wys: 1330, gł: 495
(C1, Kr) 

szer: 1100, wys: 1330, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 22
bufet 4d2s

TyP 44
bufet 3d1s

TyP 31
deska wieszakowa

TyP 29
szafa 1d1s

TyP 30
Lustro

szer: 732, wys: 443, gł: 732
wybarwienie drewna 

czereśnia antyczna (C1)

szer: 500, wys: 980, gł: 600
wybarwienie drewna 

czereśnia antyczna (C1)
lub kremowy złoty (Kr)

stolik L4601 krzesło k0301 

szer: 1100, wys: 890, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 18
kredens 2d2s 

szer: 1548, wys: 890, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 19
kredens 3d3s 

szer: 2002, wys: 890, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 20
kredens 4d4s

szer: 2200, wys: 2000, gł: 580 
(C1, Kr)

TyP 16
witryna 6d3s

TyP 45
Regał narożny obrotowy

szer: 448, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

szer: 448, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

szer: 896, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

szer: 448, wys: 2200, gł: 474 
(C1)

TyP 01
Regał wąski 1d lewy lub prawy

TyP 02
Regał wąski 2d lewy lub prawy

TyP 03
witryna 2d lewa lub prawa

TyP 04
witryna 4d

szer: 815, wys: 2200, gł: 815 
(C1)

szer: 474, wys: 2200, gł: 474 
(C1)

TyP 46
Regał końcowy lewy lub prawy

szer: 500, wys: 1530
(C1, Kr) 

szer: 762, wys: 2000, gł: 470
(C1, Kr) 

szer: 500, wys: 1530
(C1, Kr) 

czereśnia antyczna
C1

kremowy złoty
Kr

oświetlenie w standardzie

elementy rekomendowane do kolekcji

elementy kolekcji

szer: 762, wys: 2000, gł: 470 
(C1, Kr)

TyP 23
witryna 1d1s lewa

szer: 1100, wys: 1003, gł: 358
(C1, Kr)

szer: 762, wys: 2200, gł: 422
(C1)

szer: 1100, wys: 1226, gł: 255
(C1, Kr)

TyP 59
szafka na obuwie 2d1s

TyP 61
szafka 1d z lustrem lewa lub prawa

TyP 62
deska wieszakowa

szer: 896, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

TyP 05
szafa 4d

szer: 1710, wys: 860, gł: 2170
bez stelaża i materaca 

(C1, Kr)

szer: 1910, wys: 860, gł: 2170
bez stelaża i materaca

(C1, Kr) 

szer: 1100, wys: 1014, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 37
łoże 1600

TyP 38
łoże 1800

TyP 40
komoda 5s niska

szer: 1170, wys: 546, gł: 700
wybarwienie drewna 

czereśnia antyczna (C1)
lub kremowy złoty (Kr)

stolik l4702

szer: 1800-2700, wys: 766, gł: 1000
wybarwienie drewna 

czereśnia antyczna (C1)
lub kremowy złoty (Kr)

szer: 1800-2300, wys: 786, gł: 900
wybarwienie drewna 

czereśnia antyczna (C1)
lub kremowy złoty (Kr)

stół Classic S4602 stół Prestige s5007

zalecany montaż do ściany
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szer: 1548, wys: 648, gł: 494 
(C1, Kr)

TyP 43
szafka TV 1d

TyP 32
szafka na obuwie

szer: 1495, wys: 757, gł: 700 
(C1)

TyP 47
biurko małe

szer: 1267, wys: 2000, gł: 640 
(C1, Kr)

szer: 1778, wys: 2200, gł: 640 
(C1, Kr)

TyP 33
szafa 2d

TyP 34
szafa 3d

szer: 1100, wys: 459, gł: 444 
(C1)

szer: 652, wys: 1217, gł: 495 
(C1, Kr)

szer: 810, wys: 925
(C1, Kr) 

TyP 41
komoda 5s wysoka

TyP 42
Lustro małe

TyP 25
witryna 2d1s

TyP 28
Lustro duże

TyP 26
witryna 2d narożna

szer: 1152, wys: 2000, gł: 470
(C1, Kr) 

szer: 1500, wys: 880
(C1, Kr)

szer: 762, wys: 2000, gł: 470 
(C1, Kr)

szer: 538, wys: 2000, gł: 538
(C1, Kr) 

szer: 1100, wys: 610, gł: 495
(C1, Kr) 

TyP 27
szafka TV

TyP 24
witryna 1d1s prawa

szer: 1100, wys: 450, gł: 358
(C1, Kr)

TyP 60
ławka 1s

szer: 1760, wys: 757, gł: 785 
(C1,Kr)

szer: 120, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

szer: 120, wys: 2200, gł: 474 
(C1)

szer: 896, wys: 2200, gł: 474 
(C1)

szer: 2116, wys: 2200, gł: 474
(C1) 

TyP 09
biurko duże

TyP 12
bok dodatkowy lewy

TyP 13
bok dodatkowy prawy

TyP 06
Regał otwarty 3s

TyP 08
witryna 3d3s

szer: 585, wys: 607, gł: 434
(C1, Kr) 

TyP 39
szafka nocna 2s

do mebli
Firenze

rekomendujemy 
sofy kolekcji

kenya

str. 66 - katalog  
mebli wypoczynkowych

kenya 3F
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Szczegóły na stronie 147

klasyczna, elegancka linia 
wzornicza

naturalny materiał:
dużo elementów z litego drewna

oświetlenie:
halogenowe

zastosowane przeszklenia 
i lustra optycznie powiększają 
pomieszczenie

system cichego domykania:
wygoda użytkowania

Ponadczasowa elegancja. Lucida to kolekcja, w której solidność i 
lekkość tworzą idealną parę. Dekoracyjna linia wzornicza, ozdobne 
gzymsy, wyszukane uchwyty - wszystko otulone taflami luster i ciepłym 
odcieniem drewna. Kolekcja stworzona z myślą o ludziach ceniących 
jakość, nieprzemijające piękno i trwałość. idealna do kreowania niepo-
wtarzalnego klimatu w pokoju dziennym i jadalni. Piękno i elegancja 
na długie lata.

naturalna okleina olcha
czereśnia antyczna C1

Do mebli Lucida rekomendujemy kolekcję malachit

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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Seria praktycznych, zamkniętych szafek i komód porządkuje przestrzeń w salonie. Przeszklenia rozjaśniają wnętrze, a lustrzane powierzchnie  
optycznie je powiększają. Kolekcja Lucida pozwala wyposażyć zarówno niewielki jak i przestronny pokój dzienny. Dostojne w formie  
i wysublimowane w detalu.
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elegancką kolekcję mebli lucida możemy uzupełnić o stół i krzesła.  
rozsuwany blat o zaokrąglonym, delikatnym kształcie, opływowe  
wyprofilowania nóg zarówno stołu jak i krzeseł, wysublimowane  
detale żłobień. wykonane z niezwykłą dbałością okucia mebli  
podkreślają klasyczny charakter kolekcji.

Stół Classic S4601, Krzesło K0101

elementy rekomendowane do programu lucida
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LuCida

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

elementy kolekcji czereśnia antyczna
C1

oświetlenie w standardzie

elementy rekomendowane do kolekcji

szer: 1611, wys: 996, gł: 493 szer: 649, wys: 1992, gł: 458

szer: 1145, wys: 1992, gł: 458 szer: 600, wys: 1992, gł: 600 szer: 1611, wys: 626, gł: 493 szer: 1097, wys: 626, gł: 493 szer: 1450, wys: 860, gł: 72

szer: 1611, wys: 1316, gł: 493 szer: 1079, wys: 996, gł: 493 szer: 649, wys: 1992, gł: 458

TyP 01
kredens 2d6s

TyP 05
witryna 1d2s prawa

TyP 06
witryna 4d

TyP 07
witryna narożna 1d2s

TyP 08
szafka TV 3s

TyP 09
szafka TV 2s

TyP 10
Lustro

TyP 02
bufet 4d3s

TyP 03
komoda 5s

TyP 04
witryna 1d2s lewa

szer: 1600-2340, wys: 766, gł: 1000
wybarwienie drewna czereśnia antyczna (C1)

stół Classic s4601 (C1)

szer: 430, wys: 970, gł: 580 
wybarwienie drewna czereśnia antyczna (C1)

krzesło k0101 (C1)

do mebli
Lucida

rekomendujemy 
sofy kolekcji

malachit

str. 72 - katalog  
mebli wypoczynkowych

malachit seGm. 1L RF man - moduł audio -  
seGm. eL. 1 - TRe - seGm. eL. 1 - seGm. 1P 

RF man

zalecany montaż do ściany



101LuCida



102



103ViLLa

Szczegóły na stronie 147

naturalna okleina olchowa
wenge y4

dyskretny urok secesji. Faliste linie i finezyjne łuki nadają  
kolekcji nostalgiczny urok. elementy toczone z litego drewna 
sprawiają, że całość prezentuje się szlachetnie i dostojnie. Meble  
charakteryzują wysublimowane i dopracowane detale oraz  
smukłe sylwetki brył. Villa pozwala odtworzyć klimat dawnych  
lat w modernistycznej odsłonie.

oryginalne uchwyty:
zdobione kryształami firmy 
Swarovsky

nogi i pilastry:
wykonane z litego drewna

oświetlenie:
halogenowe

Do mebli Villa rekomendujemy kolekcję morena

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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wewnętrzne ściany w kredensach oraz w dedykowanych nadstawkach otula jasna tkanina o delikatnym, komponującym się ze stylem linii 
wzorze. niczym nieograniczone tafle szkła antisol nadają meblom lekkości i przejrzystości. halogenowe oświetlenie kładzie się miękko na 
wewnętrznych półkach.
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Meble z kolekcji Villa uwodzą miękką formą, nastrojowym pod-
świetleniem, a gładkie, wypolerowane powierzchnie roztaczają czar 
minionych epok nawet w nowoczesnym otoczeniu. Jednopunkto-
we uchwyty zdobią kryształy z kolekcji firmy Swarovski, które rozpra-
szając światło, rozświetlają ciemne wybarwienie mebli oraz tworzą 
elegancki klimat w pomieszczeniu.

UChwyTy zDOBiOne 
KrySzTałaMi 

SwarOVSKieGO
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ViLLa

Pełną ofertę stołów, krzeseł i stolików znajdą Państwo na stronach 118 - 128.

szer: 1219, wys: 760, gł: 400

TyP 15
Toaletka 2s

szer: 616, wys: 600, gł: 400

TyP 16
szafka nocna 1s

szer: 1219, wys: 600, gł: 566 

TyP 01
szafka TV 1s

szer: 884, wys: 1200, gł: 507 

TyP 06
nadstawka 1d

szer: 1855, wys: 2100, gł: 684

TyP 18
szafa 3d2s

szer: 1250, wys: 2100, gł: 684

TyP 19
szafa 2d

szer: 1800-2700, wys: 760, gł: 1000
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stół Villa s4702 

szer: 1219, wys: 900, gł: 502 

TyP 04
kredens 2d

szer: 1724, wys: 900, gł: 502 

TyP 05
kredens 3d

szer: 1219, wys: 900, gł: 502 

TyP 10
komoda 3s

szer: 714, wys: 1324, gł: 472 

TyP 11
komoda 5s

szer: 1219, wys: 900, gł: 430 

TyP 12
konsola

szer: 650, wys: 852 

TyP 13
Lustro małe

do zawieszenia również w poziomie

szer: 1300, wys: 927 

TyP 14
Lustro duże

do zawieszenia również w pionie

szer: 1289, wys: 1200, gł: 507 

TyP 07
nadstawka 2d

szer: 1724, wys: 1324, gł: 502 

TyP 09
kredens wysoki 3d

szer: 1289, wys: 2100, gł: 507 

TyP 04+07
witryna 4d

szer: 884, wys: 2100, gł: 507 

TyP 03+06
witryna 2d

szer: 814, wys: 900, gł: 472 

TyP 03
kredens 1d

szer: 445, wys: 1000, gł: 590
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

krzesło k1601

szer: 800, wys: 500, gł: 800 
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stolik L4104

szer: 1400-2000, wys: 760, gł: 900 
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

stół Villa s4803 

szer: 1842, wys: 900, gł: 2164
bez stelaża i materaca 

TyP 17
łoże 1600

szer: 480, wys: 475, gł: 370 

TyP 36
Taboret

anegre wenge 
y4

szer: 430, wys: 1030, gł: 590
wybarwienie drewna  

wenge (y4) 

krzesło k1501

oświetlenie w standardzie włącznik nożny w standardzie

elementy rekomendowane do kolekcji

elementy kolekcji
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113CindeReLLa
PRemium

NEW

Szczegóły na stronie 147

lite drewno / naturalna okleina sosnowa
biały S2

wymarzony pokój dla dziecka. Cinderella Premium to kolekcja 
zaprojektowana z myślą o zmieniających się potrzebach dzieci. 
Bezpieczne, trwałe naturalne drewno sosnowe pomalowano na 
biały, uniwersalny kolor, który nie tylko jest łatwy w czyszczeniu, 
ale również pozwala swobodnie dobierać dodatki tak, by dziecko  
w każdym wieku zachwycało się swoim pokojem. 

naturalne drewno sosnowe: 
trwałe i bezpieczne
 
system cichego domykania: 
wygoda użytkowania
 
biały kolor: 
łatwy w czyszczeniu i dekoracji

dostawasześć lat
gwarancji

montaż  
mebli

podwyższona
odporność

szkło
bezpieczne
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PRemium

Meble, które rosną wraz z dzieckiem. Program Cinderella Premium 
zawiera wiele brył, które pozwalają dostosowywać pokój do zmie-
niających się potrzeb dziecka. niemowlęcą komodę łatwo można 
przekształcić w mebel do przechowania, gdy zdejmie się z niej 
przewijak. Biurko przedszkolaka bez trudu zmieni się w mebel dla 
ucznia, gdy doda się do niego praktyczną nadstawkę z miejscem na 
komputer, książki i segregatory.
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CindeReLLa
PRemium

biały
S2elementy kolekcji

TyP 55
łóżeczko dziecięce

szer: 784, wys: 953, gł: 1518
bez stelaża i materaca

TyP 61
szuflada do łóżek 

(nie pasuje do łóżka 
dziecięcego)

szer: 1490, wys: 241, gł: 799

TyP 32
nadstawka do biurka

szer: 1316, wys: 1310, gł: 378

TyP 62
szuflada do TyPu 55

szer: 1360, wys: 180, gł: 740

TyP 13
Półki d 3 szt. do szafy 2d

szer: 1057, wys: 18, gł: 526

TyP 60
łączyny do TyPu 55

szer: 1404, wys: 180, gł: 50

TyP 25
szafka nocna

szer: 568, wys: 600, gł: 398

TyP 05
Regał 2s

szer: 712, wys: 2056, gł: 424

TyP 41
Półka wisząca

szer: 906, wys: 190, gł: 220

TyP 09
łoże 900

szer: 1004, wys: 1010, gł: 2146
bez stelaża i materaca

TyP 18
komoda 4s

szer: 968, wys: 1160, gł: 398

TyP 02
szafa 2d

szer: 1217, wys: 2049, gł: 648

TyP 14
wyposażenie dodatkowe 

do szafy 2d

szer: 1057, wys: 1547, gł: 524

TyP 73
łóżko z oparciem 900

szer: 1013, wys: 1010, gł: 2144
bez stelaża i materaca

TyP 50
Przewijak

szer: 968, wys: 336, gł: 652

TyP 03
szafa 3d

szer: 1707, wys: 2049, gł: 648

TyP 12
łoże 1200

szer: 1330, wys: 1010, gł: 2146
bez stelaża i materaca

TyP 52
Regał do TyPu 50

szer: 371, wys: 955, gł: 346

TyP 10
Półki m 3 szt. do szafy 3d

szer: 519, wys: 18, gł: 526

TyP 16
łoże 1600

szer: 1730, wys: 1010, gł: 2146
bez stelaża i materaca

TyP 31
biurko

szer: 1238, wys: 750, gł: 578

TyP 77
szuflada do spania

szer: 1990, wys: 250, gł: 930

TyP 11
Półki d 3 szt. do szafy 3d

szer: 1012, wys: 18, gł: 526
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stoły

szer: 1600-2340, wys: 766, gł: 1000 

(C1)*

szer: 1320-1720, wys: 760, gł: 800 

(y4)*

Stół Classic S4601
dla 6-8 osób

Stół italia S0102
dla 6-8 osób

szer: 1800-2700, wys: 766, gł: 1000

(C1, Kr)* 

Stół Classic s4602
dla 6-12 osób

szer: 1400-2000, wys: 760, gł: 900

(y4)* 

szer: 1800-2300, wys: 786, gł: 900

(C1, Kr, y4)* 

Stół Villa s4803
dla 6-8 osób

Stół Prestige s5007
dla 6-8 osób

szer: 1800-2700, wys: 760, gł: 1000

(y4)* 

Stół Villa S4702
dla 6-12 osób

szer: 1720-2620, wys: 763, gł: 925

(y4)*

szer: 1150-2150, wys: 777, gł: 1150

(y4)*

Stół Laviano s5002
dla 6-10 osób

Stół Laviano s5009
dla 4-8 osób

szer: 1320-1920, wys: 763, gł: 825

(y4)*

Stół Laviano S5001
dla 6-8 osób

szer: 1000, wys: 760, gł: 1000
stół nierozkładany

(Kr1)* 

Stół anabella s5004
dla 4 osób

szer: 1800-2700, wys: 760, gł: 1000

(Kr1)*  

Stół anabella s5003
dla 6-10 osób

Stół Prestige s5007, Krzesło k0207

Podwyższona odporność stołów, stolików i płyt wierzchnich kredensów, 
szafek TV i biurek na: ścierania, uderzenia, temperaturę, wilgoć, alkohol.
Potwierdzeniem wysokiej odporności jest certyfikat wydany na podstawie 
przeprowadzonych badań przez jednostkę TÜV Rheinland.
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szer: 1800-2300, wys: 784, gł: 1000

(Cz/Bi/Cz, Bi/Bi/Bi/ Cz/Cz/Cz)*  

szer: 1650-2150, wys: 791, gł: 950

(D1/D1/alU)*  

Stół Fin s1001
dla 6-8 osób

Stół Fin s1003
dla 6-8 osób

szer: 1400-2300, wys: 760, gł: 950

(J1, y1)* 

Stół bergen S4106
dla 6-8 osób

szer: 1400-2200, wys: 760, gł: 850

(y1)* 

Stół Happy S4107 
dla 6-8 osób

szer: 1750-2650, wys: 760, gł: 950 

(y1)*

szer. 1620-2520, wys. 769, gł. 1000

(D1, J1, y1)*

Stół Fiord S9402  
blat szklany, dla 6-10 osób

Stół mitra s5502
dla 6 - 8 osób

szer: 1650-2550, wys: 779, gł: 950

(Cz/Bi/Cz, Bi/Bi/Bi/ Cz/Cz/Cz)*  

szer: 1400-1900, wys: 784, gł: 900

(Bi/Bi/Bi, Cz/Cz/Cz, Cz/Bi/Cz)*  

szer: 1600-2100, wys: 760, gł: 900

(Bi/D1)*  

szer: 1500-2000, wys: 774, gł: 900

(D1/D1/alU, J1/J1/alU, y1/y1/alU)*  

szer: 1800-2300, wys: 774, gł: 950

(D1/D1/alU, J1/J1/alU, y1/y1/alU)*

szer: 1500-2000, wys: 774, gł: 900

(D1/D1/D1, J1/J1/J1, y1/y1/y1)*

szer: 1800-2300, wys: 774, gł: 950

(D1/D1/D1, J1/J1/J1, y1/y1/y1)*

Stół Fin s1002
dla 6-8 osób

Stół Fin s1011
dla 6-8 osób

Stół Fin s1222
dla 6-8 osób

Stół Fin s1401
dla 6-8 osób

Stół Fin s1402
dla 8-10 osób

Stół Fin s1501
dla 6-8 osób

Stół Fin s1502
dla 8-10 osób

szer: 1800-2700, wys: 777, gł: 900

(D1/D1/Cz, J1/J1/Cz, y1/y1/Cz)*  

szer: 1800-2300, wys: 776, gł: 900

(D1/D1/Cz, J1/J1/Cz)*  

Stół Fin s1101
dla 6-10 osób

Stół Fin s1006
dla 6-8 osób

Stół Fin S1006, Krzesło K0408 Stół bergen s4106, Krzesło K0204
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NEW

STół FamiLy s1301 rOzKłaDa Się na 4 różne SPOSOBy:

STół FamiLy s1302 I s5402 rOzKłaDa Się na 3 różne SPOSOBy:

SPOSóB - 1 wkładka

SPOSóB - 1 wkładka

SPOSóB - 2 wkładki

SPOSóB - 2 wkładki

SPOSóB - 4 wkładki

SPOSóB - 3 wkładki

SPOSóB - 6 wkładek

Podwyższona odporność stołów, stolików i płyt wierzchnich kredensów, 
szafek TV i biurek na: ścierania, uderzenia, temperaturę, wilgoć, alkohol.
Potwierdzeniem wysokiej odporności jest certyfikat wydany na podstawie 
przeprowadzonych badań przez jednostkę TÜV Rheinland.

Stół Family s1301, Krzesło K0405 Stół Family s1301, Krzesło K0405

szer: 1000-2500, 
wys: 760, gł: 1000-1500

(D1, J1, y1)*  

szer: 1540-2050, 
wys: 760, gł: 1020-1540

(D1, J1, y1)*

Stół Family s1301
dla 4-10 osób

Stół Family s5402
dla 6-10 osób

szer: 1540-2050, 
wys: 760, gł: 1020-1540

(D1, J1, y1)*

Stół Family s1302
dla 6 - 10 osób

Obejrzyj film, jak 
stoł Family może 
dopasować się do 
Twoich potrzeb.
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NEW

szer: 900-2100, wys: 760, gł: 900

(D1, J1, y1)* 

szer: 1150 - 2050, wys: 747, gł: 1150

(Bi, D1, y1, J1)* 

szer: 1300-1900, wys: 760, gł: 800

(D1, J1, y1)* 

szer: 1600-2500, wys: 760, gł: 900

(D1, J1, y1)* 

szer: 1434-2034, wys: 760, gł: 800

(D1/Cz, J1/Cz, y1/Cz)* 

szer: 1734-2334, wys: 760, gł: 900

(D1/Cz, J1/Cz, y1/Cz)* 

szer: 1600-4600, wys: 768, gł: 950

(J1, y1)* 

szer: 900 - 1800, wys: 747, gł: 900

(D1, y1, J1)* 

Stół Quadro S4105
dla 4-8 osób

Stół nord s5203
dla 4-8 osób

Stół oslo s5301
dla 6-8 osób

Stół oslo s5302
dla 6-10 osób

Stół Vetro s9701
dla 6-8 osób

Stół Vetro s9702
dla 6-8 osób

Stół Lungo S8201
dla 6-14 osób

Stół nord s5201
dla 4-8 osób

Stół nord 5203, Krzesło K0801
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Krzesło k1201

szer: 445, wys: 965, gł: 535
(y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

Krzesło k0802

szer: 440, wys: 890, gł: 510,
(y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

Krzesło k0206

szer: 415, wys: 1000, gł: 595
(y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

Krzesło k0901

szer: 520, wys: 920, gł: 570
(y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

Krzesło k0803

szer: 440, wys: 890, gł: 510,
(y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

Krzesło k0207

szer: 415, wys: 1000, gł: 595,
 (y1, J1, D1, B1, Bi, Cz)*

krzesła

Oferujemy bardzo bogatą paletę pokryć krzeseł, na którą składają się:

skóry naturalne• 
ekoskóry• 
tkaniny•  

łącznie ponad 160 kolorów oraz deseni.• 

krzesło nie występuje w skórze

siedzisko na sprężynach

*wybarwienia dostępne dla modelu
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Krzesło k0201

szer: 425, wys: 970, gł: 520 
(D1, Bi, J1, y1)*

Krzesło k0101
 

szer: 430, wys: 970, gł: 580
(C1, Kr, Kr1, y4)* 

Krzesło K0203

szer: 425, wys: 975, gł: 535
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K0205

szer: 440, wys: 1000, gł: 545
(B1, Cz, D1, J1, y1, y4)*

Krzesło k0202

szer: 425, wys: 975, gł: 535 
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło k0204

szer: 430, wys: 960, gł: 545 
(B1, Bi, D1, y1, J1, Cz)*

Krzesło k0301

szer: 500, wys: 980, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło K0302

szer: 500, wys: 980, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło k0301 P

szer: 610, wys: 980, gł: 600 
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło k0302 P

szer: 610, wys: 980, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło K0305

szer: 500, wys: 980, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło k0305 P

szer: 610, wys: 980, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Stół S4106, Krzesło K0204
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Krzesło K0501

szer: 475, wys: 1050, gł: 560
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)* 

Krzesło k0410

szer: 430, wys: 1030, gł: 600
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1, y4)*

Krzesło k0601

szer: 465, wys: 985, gł: 600
(C1, Kr, Kr1, y4)*

Krzesło k0701 P

szer: 595, wys: 1010, gł: 595
(C1, Kr, Kr1, y4)*

Krzesło k0701

szer: 500, wys: 1010, gł: 595
(C1, Kr, Kr1, y4)*

Krzesło K0407

szer: 455, wys: 955, gł: 600 
(B1, Bi, D1, Cz, J1, y1)*

Krzesło K0408

szer: 440, wys: 950, gł: 550
(B1, Bi, Cz, J1, y1)* 

Krzesło K0409

szer: 440, wys: 950, gł: 550 
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1, y4)* 

Krzesło K0405

szer: 430, wys: 1030, gł: 590 
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K0406

szer: 410, wys: 1020, gł: 580 
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K0403

szer: 470, wys: 975, gł: 580
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K0404

szer: 450, wys: 930, gł: 600
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K0311

szer: 420, wys: 980, gł: 580
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło k0307 P

szer: 610, wys: 1010, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło K0307

szer: 500, wys: 1010, gł: 600
(C1, Kr, Kr1)*

Krzesło K0401

szer: 470, wys: 975, gł: 580
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*
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Stół S8201, Krzesło K0410

Krzesło K1101

szer: 480, wys: 930, gł: 590
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1)*

Krzesło K1501

szer: 430, wys: 1030, gł: 590
(y4)*

Krzesło K1702

szer: 430, wys: 1020, gł: 560
(B1, Bi, C1, Cz, D1, J1, y4)*

Krzesło K1601

szer: 445, wys: 1000, gł: 590
(C1, Kr, Kr1, y4)* 

Krzesło K1701

szer: 430, wys: 960, gł: 570
(B1, Bi, Cz, D1, J1, y1, y4)*

Taboret T36

szer: 485, wys: 475, gł: 370
(C1, Kr, Kr1, y4)*

Krzesło K0801

szer: 445, wys: 860, gł: 560
(B1, Bi, D1, J1, y1, Cz)* 
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Stolik l5101

stoliki
z funkcją

Podwyższona odporność stołów, stolików i płyt wierzchnich kredensów, 
szafek TV i biurek na: ścierania, uderzenia, temperaturę, wilgoć, alkohol.
Potwierdzeniem wysokiej odporności jest certyfikat wydany na podstawie 
przeprowadzonych badań przez jednostkę TÜV Rheinland.
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NEW

szer: 850-1110, wys: 377, gł: 850
(Bi/Cz, D1, J1, y1)* 

szer: 850, wys: 406, gł: 850
(D1/Bi, J1/Cz)* 

Stolik l5101

Stolik l5103

szer: 808-1616, wys: 461-760, gł: 808
(D1, J1, y1)* 

szer: 1110-2054, wys: 450, gł: 700
(J1, y1)* 

szer: 1006, wys: 396-626, gł: 650-998
(D1, J1, y1)* 

Stolik l4404

Stolik l5102

Stolik l5202

szer: 1160, wys: 450, gł: 700
(Bi/Cz, D1, J1, y1)* 

Stolik l5304
blat z czarnego szkła
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stoliki
*wybarwienia dostępne dla modelu

Podwyższona odporność stołów, stolików i płyt wierzchnich kredensów, 
szafek TV i biurek na: ścierania, uderzenia, temperaturę, wilgoć, alkohol.
Potwierdzeniem wysokiej odporności jest certyfikat wydany na podstawie 
przeprowadzonych badań przez jednostkę TÜV Rheinland.

szer: 1132, wys: 443, gł: 684
(C1)* 

Stolik l4602

szer: 732, wys: 443, gł: 732
(C1)* 

Stolik l4601

szer: 800, wys: 500, gł: 800 
(y4)*

Stolik l4104

szer: 1170, wys: 546, gł: 700
(C1, Kr)* 

Stolik l4702

o: 700, wys: 641
(C1)* 

/

Stolik l4801

szer: 800, wys: 490, gł: 800
(y4)*

Stolik l5401

szer: 1200, wys: 490, gł: 650
(y4)*

szer: 1130, wys: 450, gł: 636
(Kr1)*

Stolik l5402

Stolik l5403

szer: 1196, wys: 570, gł: 796

(J1/Cz, D1/podstawa alU)*

Stolik L1007

Stolik l4702 Stolik l5402

Stolik l5403
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szer: 2560-1630, wys: 900, gł: 960
pow. spania - szer: 1950, gł: 1380

szer: 2540-1650, wys: 950 (1040), gł: 960
pow. spania - szer: 1950, gł: 1380

szer: 3200-2050, wys: 1000, gł: 1020
pow. spania - szer: 1930, gł: 1400

szer. 2860-2420, wys: 910, gł: 870

szer: 2750-2460, wys: 880, gł: 970
pow. spania - szer: 1950, gł: 1380

Barolo 
narożnik 3F-TRe-1

laviano
narożnik 2-Te-2,5

lavello 
narożnik 2.5F-TRe-2sk

Soleto 
narożnik 2.5F-ReC/bk

lorenzo 
narożnik 2.5F-ReC/bk

szer: 2610-1910, wys: 870, gł: 960
pow. spania - szer: 1960, gł: 1240

szer: 2520-2150, wys: 880, gł: 940
pow. spania - szer: 1830, gł: 1240

szer: 2200-2680, wys: 950, gł: 1010
pow. spania - szer: 1980, gł: 1240

invitation 
narożnik 2.5F-oTm/bk

zara 
narożnik 3F-oTm/sk

Morena 
narożnik oTm/sk-2F

szer: 880, wys: 1040, gł: 1000 szer: 1850, wys: 860, gł: 810 szer: 3250-2670, wys:1030, gł:1000 cmszer: 790, wys: 960, gł: 980

Moon 
Fotel 1

George 
sofa 3

Cortina
narożnik 3F-TRe-2

Magnat 
Fotel 1

szer: 2200-1540, wys: 850, gł: 880
pow. spania - szer: 1870, gł: 1200

Corse 
narożnik 2F-ReC/bk

oferta mebli wypoczynkowych
Szczegóły oferty dostępne w odzielnym katalogu Bydgoskie Meble.

szer: 1900-2880, wys: 830(980), gł: 970
pow. spania - szer: 2070, gł: 1220

Salina
narożnik oTm/bk-3F

szer: 1970-3330-2580, wys: 890, gł: 950

Story 
segm 1HT/bk P, segm. e, segm. el. 2F, segm. e, segm. el. 2sk, bok L

szer: 2480-1720, wys: 910, gł: 910
pow. spania - szer: 1850, gł 1300 

niko 
narożnik 2F-ReC/bk
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szer: 2470-1600, wys: 800, gł: 900
pow. spania - szer: 1200, gł: 2050

szer: 1940, wys: 880 (990), gł: 1040
pow. spania - szer: 2000, gł: 1310

szer. 2200, wys: 1030, gł: 1000 szer. 1980, wys: 990, gł: 950

Opera
sofa 3RF

Twins
sofa 3RF

Timo
narożnik 2F-ReC/bk

Silvia
sofa 2,5F

szer: 2900-1900, wys: 890, gł: 900
pow. spania - szer: 2050, gł: 1230

szer: 2320, wys: 1030, gł: 1070
pow. spania - szer: 1930, gł: 1400

szer: 2530-1860, wys: 880 (1030), gł: 1000
pow. spania - szer: 1380, gł: 2060

Fashion 
narożnik 3F-oTm/bk

Kenya 
sofa 3F

impression 
narożnik seGm.. 2.5F L - seGm. ReC/bk P

szer: 2120, wys: 980, gł: 980
pow. spania - szer: 1980, gł: 1600

Marone 
sofa 3F

szer: 2680-3440-2000 wys: 820(940), gł: 1040 
pow. spania - szer: 1950, gł: 1380

szer: 2490-2730, wys: 1040, gł: 1030

Katalia 
narożnik seGm. 1 L, seGm. eL. 1, seGm. e, seGm. eL. 2.5F, 

seGm. e, seGm. 1HT/bk P

Malachit 
narożnik seGm. 1L RF man - moduł audio -  

seGm. eL. 1 - TRe - seGm. eL. 1 - seGm. 1P RF man

szer: 2670-1870, wys: 1000, gł: 920
pow. spania - szer: 1950, gł: 1200

Butterfly 
bok L, eL. 2,5F, seg. e, eL. 1sk, bok P

szer: 2550-3000, wys: 920, gł: 870

lexus 
narożnik 2-TRe-3

szer: 2570-3580-2210, wys: 860 (960), gł: 1010
 pow. spania - szer: 2650, gł: 1250

amethyst 
narożnik  segm. 1L, segm. eL 1, segm. e, segm. 

eL. 2,5F, segm. e, segm. 1HT/bk P



wysoka jakość naszych produktów i zadowolenie naszych Klientów są dla nas priorytetem. Dlatego stworzyliśmy własne laboratorium, gdzie nasze 
meble poddawane są różnorodnym testom. w badaniach sprawdzamy m.in. wytrzymałość mebli, ich trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. 

nasze laboratorium dostosowane jest do badań zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Stale poszerzamy nasza wiedzę współpracując 
z największymi międzynarodowymi laboratoriami w europie.

Laboratorium testowe bydgoskich mebli / Furnability Test Lab

1 Test krzesła – przy użyciu specjalnej nakładki w kształcie pośladków odtwarzamy proces siadania i wstawania 25 000 razy.

2 Test wytrzymałości blatu stołu. 3 Test szuflad – otwieramy i zamykamy 20 000 razy.
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bydgoskie Fabryki mebli s.a.
ul. nowotoruńska 40, 85-840 Bydgoszcz

www.bydgoskiemeble.pl 

najbliższy sklep meblowy znajdziesz na:

www.bydgoskiemeble.pl/salony


