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Meble Wypoczynkowe 

ALTO                                    112

ASPEN                                  82

BARCELONA                           8

BRAVO                                  64

CAPITOL                                             16

DAKAR                                                 108

DAVOS                                  88

EGO                                     54

HORN                                   74

JIM                                      36

KELLY                                  26

LARUS                                   106

LIFE                                      36

LOFT                                    70

MOORE                                 96

NOBILA                                 114

OLAND                                 100

PRESTO                                 78

RICH                                     69

ROCK                                   86

SPACE                                  92

TABOO                                  46

WEST                                    60

Łóżka Tapicerowane  

CATLIN                                  121

DALIA                                  126

FLORES                                 128

FLY                                      122

GLAME                                 120

KARO                                   124

PIK                                       125

REA                                      123

Meble Systemowe

ALMOND                              164

BIANCA                                162

DEKO                                   146

HAGA                                    132

MELODY                                              158

MOMENT                              138

POLA                                    154

Sypialnie

ALMOND                              164

BIANCA                                 162

MELODY                               158

MOMENT                               138

POLA                                    154

Szafy

ALMOND                              164

BIANCA                                 162

DEKO                                   146

MELODY                                158

MOMENT                               138

POLA                                    154

Dodatki i akcesoria

PLAY                                    117

PODUSZKI                             116

PUFY                                    117

STELAŻE                               129

SPIS TREŚCI

meble modułowe
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Rodzinna tradycja

Początki firmy sięgają 1985 roku  Twórca firmy  – Wiesław  
Wajnert wraz z żoną Barbarą  dzięki żelaznej konsekwencji 
i niezłomnej wierze w sukces rozwijali  firmę od 
skromnego zakładu rzemieślniczego do zatrudniającego 
ponad 600 osób kompleksu produkcyjnego 

Tradycyjnie polskie

Firma WAJNERT MEBLE doskonale wywiązuje się ze 
społecznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na liderach 
branży - sukcesywnie wspiera polską gospodarkę, 
stymuluje rozwój lokalnych społeczności i dba o ochronę 
środowiska 

30 lat inspiracji

Firma właśnie obchodzi 30-lecie istnienia  Jak każdy jubileusz, tak i ten skłania do refleksji nad tym, co było, jest  i co będzie  
Te lata nieustannego rozwoju WAJNERT MEBLE, przez jej założycieli, dały firmie pozycję jednego z czołowych producentów mebli 
w Polsce   Sukces stał się możliwy przede wszystkim dzięki koncentracji uwagi na autentycznych potrzebach użytkowników 
i tworzeniu mebli w zgodzie z nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz  Firma wciąż się zmienia  Dziś tworzy meble funkcjonalne, 
wygodne i eleganckie, odpowiadające nowym trendom i podkreślających swoim designem charakter ich użytkowników  30 lat 
kreatywnej pracy firmy, staje się początkiem nowej historii, bogatej o doświadczenie  A więc…  Poznaj WAJNERT MEBLE na 
nowo!

20151985
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Nowa generacja

Nowe kierunki  ekspansji

Duże możliwości  
produkcyjne

Doskonała znajomość procesu produkcji,  światowych 
trendów meblowych  i potrzeb nabywców stają się 
gwarancją tworzenia mebli na najwyższym poziomie, 
zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wzornictwa 

Dziś firma dysponuje nie tylko nowoczesnymi zakładami 
produkcyjnymi, ale także własnym centrum badawczo 
- projektowym oraz flotą transportową liczącą niemal 
100 samochodów dostawczych  Firma WAJNERT MEBLE 
przykłada szczególną wagę do jakości wykorzystywanych 
materiałów – ich dostawcy to najbardziej uznane marki 
produkujące materiały i komponenty wykorzystywane 
w produkcji mebli na całym świecie 

W zarządzanie Firmą włączyło się  już drugie 
pokolenie rodziny Wajnert: Anna, Dominika i Bartek  
Od najmłodszych lat meble są ich codziennością 
i sposobem życia   To pozwala też dostrzec nowe trendy 
konsumenckie, nowe potrzeby rynku i nowe możliwości 
rozwoju 
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Nowoczesna technologia

Perfekcyjna jakość

Doświadczeni 
pracownicy

Aby uzyskać najlepsze rezultaty i w pełni kontrolować 
proces produkcji staramy się samodzielnie 
wykonywać większość elementów składowych mebli  
Wykorzystujemy do tego bardzo zaawansowane 
technologicznie linie produkcyjne 

Proces zarządzania oraz wieloetapowa kontrola 
gwarantuje perfekcyjną jakość oferowanych  
produktów  Firma wyznacza w tej dziedzinie standardy, 
które zapewniają jej uznanie w branży meblarskiej 
i przyczyniają się w dużym stopniu do wysokiego 
poziomu satysfakcji klientów  Profesjonalnie 
podchodzimy również do kwestii związanych z ochroną 
środowiska – wykorzystywane w produkcji drewno 
pochodzi tylko i wyłącznie z lasów o zrównoważonej 
gospodarce leśnej potwierdzonej certyfikatami FSC® 
(Forest Stewardship Council®) 

Dzięki  bardzo doświadczonym pracownikom, którzy 
niejednokrotnie całe  zawodowe życie spędzili w firmie, 
jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom 
najlepiej sprawdzające się rozwiązania funkcjonale, 
dopracowane w każdym szczególe produkty i wzornictwo 
na światowym poziomie   
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Nowoczesne wzornictwo

Gwarancja jakości

Marka Wajnert jest jedną z najchętniej wybieranych na 
polskim rynku marką mebli - doceniają ją nie tylko klienci, 
ale także eksperci z branży meblarskiej  Z dumą szczycimy 
się ważnymi nagrodami, wśród których na szczególne 
uznanie zasługują:  Produkt Roku, Złoty Medal oraz Gazele 
Biznesu 

Meble WAJNERT zostały  zaprojektowane i wykonane 
tak aby zapewniały, w trakcie ich użytkowania  wysoki 
poziom jakości, komfortu i niezawodności  Meble objęte 
są 24 miesięczną gwarancją   Firma zapewnia pełną 
obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną  2 LATA

GWARANCJI

Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

Dotyczy produktów
z certyfikatem FSC®





Meble Wypoczynkowe
Poszczególne kolekcje mebli wypoczynkowych uwzględniają różnorodne potrzeby 
stylistyczne i funkcjonalne. Ze względu na nieograniczone możliwości designerskie 
oraz szeroki wybór tkanin, każdy jest w stanie znaleźć propozycję, która go w pełni 
usatysfakcjonuje.

Wśród mebli wypoczynkowych na  szczególną uwagę zasługują  wypoczynkowe meble 
modułowe, umożliwiające dowolną konfigurację w zależności od indywidualnych potrzeb 
i możliwości każdego Klienta. 
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Wypoczynek w podwójnym wydaniu
Czy wysoki komfort użytkowania i świeży, nowoczesny design 
mogą iść w parze? Oczywiście i to w podwójnej! Kolekcja 
BARCELONA bowiem oferuje, do wyboru, dwa komforty 
wypoczynku, które wraz z modułowością brył, wyborem nóg  
i boków dają nieograniczone możliwości stworzenia 
wyjątkowej strefy wypoczynku.

BARCELONA

Kolekcja modułowa

43 cm

dostępne 
w skórze

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

dodatkowa
funkcja

wysokość
siedziska

nogi
drewniane

nogi 
metalowe

multipoket

głębokość
siedziska

55-74 
cm

 powierzchnia spania min. 140x198

ruchome zagłówki
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tkanina: PERSEMPRA 22

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
SEGM.2,5W L BOK B + SEGM.H + SEG.1HT P

261-268x210-217/101-116/87-100

narożnik
SEGM.1HT L + SEGM.H + SEGM.2,5W P BOK B

210-217x261-268/101-116/87-100
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BARCELONA

wysuwane oparcia

sofa 3-osobowa
SOF.3BF BOK A

237/101-116/87-100
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sofa 2-osobowa
SOF.2,5BF BOK A

172/101-116/87-100

tkanina:  GENUA 780

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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BARCELONA

pufa
PUF.L 135x65

135/65/43

wysuwane 
oparcia

trzy rodzaje nóg

pufa tkanina: PERSEMPRA 27
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
SEGM.1BF L BOK C + SEGM.H + SEGM. 2,5 W P BOK C

196-203x261-268/101-116/87-100

tkanina: NOVEL 02

 powierzchnia spania min. 140x198
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BARCELONA

Schemat tworzenia mebli

Przykładowe konfiguracje

SEGM.1HT L + SEGM.H  
+ SEGM.2,5 W P BOK C noga CR

210-217x261-268/101-116/87-100

SEGM.1BF L BOK A + SEGM.H  
+ SEGM.2,5W P BOK A noga AL

196-203x261-268/101-116/87-100

SEGM.2,5BF L BOK B  + SEGM.H  
+ SEGM.2,5W P BOK B noga AL

261-268x261-268/101-116/87-100

SEGM.2,5BF L BOK C + SEGM.H  
+ SEGM.2,5W P BOK C noga N

261-268x261-268/101-116/87-100

Stwórz własny mebel
Przed wyborem modułów BARCELONY zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania, czy pojemnika 
na pościel. Ważnym atutem kolekcji jest możliwość wyboru miękkości siedziska:  M- multipoket oraz K-pianka wysokoelastyczna

tkanina obiciowa
tkanina puszysta
pianka poliuretanowa 
multipoket
sprężyna falista
drewniana rama

tkanina obiciowa
tkanina puszysta
pianka poliuretanowa wysokoelastyczna
sprężyna falista
drewniana rama

K - pianka wysokoelastycznaM - multipoket

narożnik
SEGM.2,5BF L BOK B + SEGM.H 
+ SEGM.2,5W P BOK B noga N

261-268x261-268/101-116/87-100

SEGM.2,5BF W P BOK BSEGM.2,5BF L BOK B SEGM.H

tkanina: PORTO 17



BOK C
31/101/55

BOK B
31/101/46

BOK A
21/96/51

dostępny tylko  
z nogą CR, AL

moduł
SEGM.2,5BF P

BOK A 151/101-116/87-100
BOK B 161/101-116/87-100
BOK C 161/101-116/87-100

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W L

BOK A 151/101-116/87-100
BOK B 161/101-116/87-100
BOK C 161/101-116/87-100
pow. spania min. 140x198

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W P

BOK A 151/101-116/87-100
BOK B 161/101-116/87-100
BOK C 161/101-116/87-100
pow. spania min. 140x198

pufa
PUF.S 45x45

45/45/43
(tylko 

w komforcie K)

pufa
PUF.M 65x65

65/65/43
(tylko 

w komforcie K)

pufa
PUF.L 135x65

135/65/43
(tylko 

w komforcie K)

moduł
SEGM.2,5BF L

BOK A 151/101-116/87-100
BOK B 161/101-116/87-100
BOK C 161/101-116/87-100

moduł
SEGM.1BF P

BOK A 86/101-116/87-100
BOK B 96/101-116/87-100
BOK C 96/101-116/87-100

moduł
SEGM.1BF BB

65/101-116/87-100

moduł
SEGM.1BF L

BOK A 86/101-116/87-100
BOK B 96/101-116/87-100
BOK C 96/101-116/87-100

N
noga 

drewniana w 
kolorystyce N

CR
noga 

metalowa 
chromowana

AL
noga 

aluminiowa

moduł
SEGM.2,5BF BB

130/101-116/87-100

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W BB

130/101-116/87-100

sofa 2-osobowa
SOF.2,5BF

BOK A 172/101-116/87-100
BOK B 192/101-116/87-100
BOK C 192/101-116/87-100

sofa 3-osobowa
SOF.3BF

BOK A 237/101-116/87-100
BOK B 257/101-116/87-100
BOK C 257/101-116/87-100

sofa 3-osobowa z funkcją spania
SOF.3W

BOK A 237/101-116/87-100
BOK B 257/101-116/87-100
BOK C 257/101-116/87-100

pow. spania 140x198

moduł z pojemnikiem
SEGM.1HT L

107-114/110/87-100

moduł z pojemnikiem
SEGM. 1HT P

107-114/110/87-100

moduł
SEGM.2OT L

213-220/100 -107/87-100

moduł
SEGM.2OT P

213-220/100 -107/87-100

moduł
SEGM.H

100-107/100-107/87-100
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Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę 
lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, pufa lub poduszki dekoracyjne.

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

nogi do wyboruboki do wyboru
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Stolica wygody
Kolekcja CAPITOL składa się z funkcjonalnych modułów,  
z których  można budować dowolne konfiguracje. Niezwykła 
wartość narożników i sof wynika właśnie z tej nieograniczonej 
niczym możliwości kreowania własnej przestrzeni oraz 
wygodnej funkcji relax umożliwiającej regulowanie odchylenia 
kąta siedziska za pomocą sensorów dotykowych.

CAPITOL

panel audio

stolik PLAY
STO.50  STO.45
fi50/50  fi45/45

Kolekcja modułowa

46 cm

dostępne 
w skórze

elektryczne
rozkładanie

funkcja
spania

nogi 
metalowe

panel
audio

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

akumulator

ruchome
elementy

dodatkowa
funkcja

wysokość
siedziska

nogi
drewniane

produkt rekomendowany
do konkursu

głębokość
siedziska

57 cm
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tkanina: GENUA 740

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
BOK B L N + SEGM.1RE BB + SEGM.BOX MEDIA TAP + SEGM.1BF BB + SEGM.H1

+ MOD.3ROT P N + BOK B P N
295x381x185/96/104

powierzchnia spania min. 140 x 200

sofa
BOK A L CR + SEGM.3BF BB + BOK A P CR

213/96/104
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CAPITOL

moduł z panelem audio

multibox
SEGM. BOX MEDIA TAP - 8386T

44/93/64

multibox 
SEGM. BOX MEDIA N - 8386N

44/93/64

multibox
SEGM. BOX TAP - 8385T

44/93/64

multibox
SEGM. BOX N - 8385N

44/93/64
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sofa
BOK A L N + SEGM.1RE BB + SEGM.BOX MEDIA N

+ SEGM.1RE BB + SEGM.1BF BB + BOK A P N
261/96/104

narożnik
BOK A L N + MOD.3RH2 P + SEGM.2P BB +BOK A P N

289x232/96/104
powierzchnia spania min. 140 x 200

tkanina: ARTE 07

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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CAPITOL
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tkanina: LENA 91
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CAPITOL

narożnik
BOK A L N + MOD.3RH2 P + SEGM.1RE BB + BOK A P N

289x175/96/104
powierzchnia spania min. 140x200

narożnik
BOK A L CR + MOD.3RH2 P + SEGM.1HT P CR

289x201/96/104
powierzchnia spania min. 140x200

narożnik: tkanina CARABU HP 78

fotel
BOK B L CR + SEGM.1BF BB + BOK B P CR

97/96/104
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fotel: tkanina GENUA 604

fotel
BOK A L CR + SEGM.1RE BB + BOK A P CR

99/96/104

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

sensoryczna funkcja relax
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CAPITOL

Jeżeli zastanawiasz się nad układem, który wyposażony będzie w funkcję spania, powinieneś wybrać bazę: moduł MOD.3RH2 lub 
MOD.3ROT- oba moduły występują w wersji lewej i prawej.

Przykładowa konfiguracja z wykorzystaniem modułu MOD.3RH2 Przykładowa konfiguracja z wykorzystaniem modułu MOD.3ROT

BOK A L CR+MOD.3RH2 P+SEGM.1HT P CR
289/96/104

BOK A L CR + SEGM.1RE BB + SEGM.BOX MEDIA TAP - 8386T + SEGM.H1
+ MOD.3ROT P CR + BOK A P CR

237x382x185/96/104

Stwórz własny mebel
Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do zagospodarowania oraz potrzebą funkcji 
spania lub pojemnika na pościel. Ważnym atutem kolekcji CAPITOL jest możliwość wyboru miękkości siedziska: K-komfort oraz S-soft.

tkanina obiciowa
tkanina puszysta
flizelina

pianka poliuretanowa wysokoelastyczna

pianka poliuretanowa
sprężyna falista
drewniana rama

S - soft
tkanina obiciowa
tkanina puszysta
flizelina
pianka poliuretanowa

sprężyna falista

drewniana rama

K - komfort

Do zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę z wielu dostępnych wzorów 
i kolorów. Możliwość wyboru rodzaju nóg pozwoli dostosować mebel do charakteru Twoich wnętrz. 
Praktycznym dodatkiem mogą być poduszki dekoracyjne

N - drewniana w dostępnej
kolorystyce

CR - metalowa, chromowana

RODZAJE NÓG

zobacz produkt:

tkanina: PORTO 10

dobierz 
poduszki

dekoracyjne
str 116
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Pozostałe elementy modułowe i uzupełniające

SEGM. 1BF BB-0010
59/96/104

SEGM. 1RE BB-0010R
59/96/104

funkcja relax

SEGM. 2BF BB-0020
116/96/104

SEGM. 2P BB-0020P
116/96/104
pojemnik

SEGM. 3BF BB-0030
173/96/104

SEGM. 1HT L-3110
105/96/104
pojemnik

SEGM. 1HT P-3210
105/96/104
pojemnik

SEGM. H2-7020
96/96/104

SEGM. H1-7010
114/114/104

MOD.3ROT P-5230R
263/185/104

powierzchnia spania min. 140x200

MOD.3ROT L-5130R
185/263/104

powierzchnia spania min. 140x200

MOD.3RH2 L-7130R
269/96/104

powierzchnia spania min. 140x200

MOD.3RH2 P-7230R
269/96/104

powierzchnia spania min. 140x200

SEGM. 1OT P-5210
90/185/104
pojemnik

SEGM. 1OT L-5110
90/185/104
pojemnik

BOK A  L   BOK A  P
20/96/64

BOK B  L   BOK B  P
19/96/64

SEGM. BOX TAP
- 8385T

44/93/64

SEGM. BOX N
- 8385N

44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
 TAP - 8386T

44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
 N - 8386N
44/93/64

SEGM. BOX
 TAP L - 8385TL

44/93/64

SEGM. BOX N L
 - 8385NL
44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
TAP L - 8386TL

44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
N L - 8386NL

44/93/64

SEGM. BOX TAP
 P - 8385TP
44/93/64

SEGM. BOX N
 P - 8385NP

44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
 TAP P - 8386TP

44/93/64

SEGM. BOX MEDIA
 N P - 8386NP

44/93/64

W elementach MOD.3ROT, przednia część otomany posadowiona jest na nogach drewnianych N lub metalowych CR.

Moduły do budowy narożników z funkcją spania

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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Relaks w kobiecym stylu
Meble KELLY to połączenie nowoczesnej stylistyki 
z wielofunkcyjnością. Dzięki swoim kształtom, możliwości 
zmiany położenia zagłówka czy funkcji spania meble z kolekcji 
KELLY stają się idealnym miejscem relaksu. Odpoczynek na 
meblach KELLY zadowoli najbardziej wymagające gusta.

KELLY

47 cm

wysokość
siedziska

dodatkowa
funkcja

panel
audio

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

funkcja
spania

dostępne
w skórze

nogi
drewniane

Kolekcja modułowa

nogi metalowe
chromowane

głębokość
siedziska

55 cm

lakierowana półka z systemem audio

obszerny pojemnik

zobacz produkt:
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

tkanina: HARUKA 55

powierzchnia spania 138x260 narożnik z funkcją spania
SEGM.1OT L 5110 + SEGM.2RBB 0020R + SEGM.H2A L 7040 L + 

SEGM.2BF P 1220
180x326x256/98/87-101
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KELLY
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tkanina: FUTURA 41
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KELLY

regał HAGA str  132

ruchome zagłówki
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

tkanina: ARIA NEW 02

powierzchnia spania min. 138x195 narożnik z funkcją spania
SEGM.2R L 1120R + SEGM.1OT P 5210

246x180/98/87-101
powierzchnia spania min. 138x195
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tkanina: NIL 53
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KELLY

narożnik z funkcją spania
SEGM.3R L 1130R + SEGM.2OT P 5220

310x180/98/87-101
pow. spania 138x240

narożnik z funkcją spania
SEGM.2R L 1120R  + SEGM.1OT P 5210

246x180/98/87-101
pow. spania 138x210

narożnik
SEGM.2BF L 1120 + SEGM.H1N 7010 + 

SEGM.2BF P
258x258/98/87-101

narożnik z funkcją spania
SEGM.1OT L 5110 + SEGM.2RBB 0020R + SEGM.H1N 7010 + 

SEGM.2BF P 1220
180x328x258/98/87-101

pow. spania 138x260

Przykładowe konfiguracje

Schemat tworzenia mebli

narożnik
SEGM.1OT L 5110 + SEGM.2R BB 0020R  

+ SEGM.2OT P 5220
180x326x180/88/87-101

SEGM.1OT L 5110 SEGM.2R BB 0020R SEGM.2OT P 5220

tkanina: FUTURA 41
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

moduł 
SEGM.H1N 7010

100/100/87

moduł 
SEGM.H2N S 7030S

100/100/75

moduł 
SEGM.H2N C 7030C

100/100/75

moduł  
z systemem audio
SEGM.H2A C 7040C

100/100/75

moduł
SEGM.H2N B 7030B

100/100/75

moduł  
z systemem audio
SEGM.H2A B 7040B

100/100/75

moduł 
SEGM.H2N L 7030L

100/100/75

moduł  
z systemem audio
SEGM.H2A L 7040L

100/100/75

moduł  
z systemem audio 
SEGM.H2A S 7040S

100/100/75

pufa
PUF.BF 65x65 8160

65/65/47

CR
noga metalowa 

chromowana 

N
noga drewniana 

w dostępnej 
kolorystyce N

moduł
SEGM.1BF L 1110

78/98/87-101

moduł
SEGM.1BF P 1210

78/98/87-101

moduł
SEGM.1BF BB 0010

56/98/87-101

moduł
SEGM.2BF L 1120

158/98/87-101

moduł
SEGM.2BF P 1220

158/98/87-101

moduł z 
pojemnikiem

SEGM.2P L 1120P
158/98/87-101

sofa 2-osobowa
SOF.2BF 2020

176/98/87-101

sofa 2-osobowa  
z pojemnikiem
SOF.2P 2020 P
176/98/87-101

moduł  
z funkcją spania

 SEGM.3R L 1130R*
210/98/87-101

pow. spania min. 
138x240

moduł  
z funkcją spania

SEGM.3R P 1230R*
210/98/87-101

pow. spania min. 
138x240

moduł  
z pojemnikiem 

SEGM.1OT L 
5110

180/88/87-101

moduł  
z pojemnikiem 

SEGM.1OT P 
5210

180/88/87-101

moduł 
SEGM.2OT L 

5120
180/100/87-101

moduł 
SEGM.2OT P 

5220
180/100/87-101

moduł
SEGM.3BF P 1230

210/98/87-101

moduł  
z funkcją spania

SEGM.2R L 1120R*
158/98/87-101

pow. spania min. 
138x195

moduł z 
pojemnikiem 

SEGM.2P P 1220P
158/98/87-101

moduł  
z funkcją spania

SEGM.2R P 1220R*
158/98/87-101

pow. spania min. 
138x195

moduł  
z funkcją spania 

SEGM.2R BB 0020R*
140/98/87-101

pow. spania min. 
138x195

moduł  
SEGM.2BF BB 0020

140/98/87-101

moduł
SEGM.3BF L 1130

210/98/87-101

sofa 3-osobowa
SOF.3BF 2030

228/98/87-101

sofa 3-osobowa  
 z funkcją spania

SOF.3R 2030R
228/98/87-101

pow. spania 138x195

Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę 
lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, lakierowana półka, system audio, pufa lub poduszki 
dekoracyjne.

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.

lakierowana półka z systemem  
lub bez systemu audio

* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników

fotel
FOT.BF 2010

96/98/87-101

nogi do wyboru

kolory półki do wyboru

biały czarny szary latte
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Połączenie piękna z funkcjonalnością
Elegancka i funkcjonalna kolekcja mebli wypoczynkowych 
zapewni wszystkim niezapomniane wspomnienia pełne 
pozytywnych emocji. Niebanalne kształty, możliwość zmiany 
położenia zagłówków i zróżnicowane siedziska pozwalają 
dopasować ją nie tylko do potrzeby chwili, ale także do 
charakteru właściciela.

fotel i pufa: tkanina ORION 16

LIFE

Kolekcja modułowa

47 cm

dostępne 
w skórze

funkcja
spania

panel
audio

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

dodatkowa
funkcja

wysokość
siedziska

nogi 
metalowe

zobacz produkt:

Harmonia doskonałości
JIM to kompaktowy fotel, pasujący do wszystkich kolekcji 
mebli wypoczynkowych. Możliwość wyboru kilku rodzajów 
nóg: drewnianych, metalowych oraz obrotowej platformy 
sprawia, że JIM zasługuje na miano fotela uniwersalnego, 
doskonale wpisującego się we wnętrza w różnym stylu. 
Komfort odpoczynku można zwiększyć dzięki zagłówkowi.

JIM

FOT.BF RF
70/84/88

FOT.BF CR
70/84/88

FOT.BF N
70/84/88

ZAG.
40/10/19

dostępne
w skórze

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

głębokość
siedziska

55 cm

głębokość
siedziska

56 cm
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narożnik: tkanina GENUA 02

 powierzchnia spania min. 142x195

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
SEGM. 2R L 1120R CR1 + SEGM.  H2NB 7030B CR2 + SEGM.2P P 1220P CR1

258x258/98/87-101

ruchome zagłówki
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wysuwane siedziska

sofy: tkanina FARO 13

LIFE

sofa 2-osobowa
SOF.2RF 2020F CR2

176/98/87-101

sofa 3-osobowa
SOF.3R 2030R CR2

228/98/87-101
powierzchnia spania 142x188
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pufa: tkanina GENUA 780

powierzchnia spania 142x188

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

pufa
PUF.BF 65x65 8165

65/65/47
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LIFE

pufa
PUF.BF 65x65 8165

65/65/47

narożnik: tkanina  ARTE 770
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narożnik
SEGM. 3RF L 1130F CR2 + SEGM.H1N 7010 CR2 + SEGM.2R P 1220R CR2

310x258/98/87-101

fotel: tkanina  ORION 17 

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

fotel
FOT.BF 2010 CR2

96/98/87-101
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LIFE
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tkanina: NOVEL 12
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LIFE

tkanina: GENUA 780

Przykładowe konfiguracje

Schemat tworzenia mebli

SEGM. H2N B 7030 B CR2
100/100/75 narożnik

SEGM.2BF L 1120 CR1 + SEGM.H2N B 7030 B CR2 + 
SEGM.2R BB 0020R + SEGM.1OT P 5210 CR1

258x328x180/98/87-101

narożnik
SEGM.2R L 1120R+SEGM.H1N 7010 CR2 + 

SEGM.1BF P 1210
258x178/98/87-101

narożnik
SEGM.2R L 1120R + SEGM.H2N B 7030 B + 

SEGM.2P P 1220P
258x258/98/87-101

narożnik
SEGM.2RF L 1120F + SEGM.H2A B 7040 B CR2 + 

SEGM.1BF P 1210
258x178/98/87-101

narożnik
SEGM.3R L 1130R +SEGM.2OT P 5220

310x180/98/87-101

SEGM. 2BF L 1120
158/98/87-101

SEGM. 2R BB 0020R
140/98/87-101

pow. spania min. 
142x195

SEGM. 1OT P 5210 
180/88/87-101



45

pufa
PUF. BF 65X65 8165

65/65/47

noga
CR1

poduszka
H2 9010

45x32

noga
CR2

Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę 
lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, lakierowana półka, system audio, pufa lub poduszki 
dekoracyjne.

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.

fotel
FOT. BF 2010
96/98/87-101

sofa 2-osobowa
SOF. 2BF 2020
176/98/87-101

sofa 2-osobowa
z wysuwanymi 

siedziskami
SOF. 2RF 2020F
176/98/87-101

moduł  
z wysuwanym 

siedziskiem
SEGM. 1RF P 1210F

78/98/87-101

moduł
SEGM. 1BF L 1110

78/98/87-101

moduł
SEGM. 1BF BB 0010

56/98/87-101

moduł
SEGM. 1BF P 1210

78/98/87-101

moduł  
z wysuwanym 

siedziskiem
SEGM. 1RF L 1110F

78/98/87-101

sofa 2-osobowa
z pojemnikiem

SOF. 2P 2020P
176/98/87-101

moduł
SEGM. 2BF L 1120

158/98/87-101

moduł  
z wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 2RF P 1220F

158/98/87-101

moduł
SEGM. 2BF P 1220

158/98/87-101

moduł  
z wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 2RF L 1120F

158/98/87-101

moduł z funkcją spania
SEGM. 2R L 1120R *

158/98/87-101
pow. spania min. 138x195

sofa 3-osobowa  
z wysuwanymi siedziskami

SOF. 3RF 2030F
228/98/87-101

sofa 3-osobowa
SOF. 3BF 2030
228/98/87-101

moduł z funkcją spania 
SEGM. 2R P 1220R *

158/98/87-101
pow. spania min. 138x195

moduł z funkcją spania
SEGM. 2R BB 0020R *

140/98/87-101
pow. spania min. 

138x195

moduł
SEGM. 2BF BB 0020

140/98/87-101

moduł  
z pojemnikiem
SEGM. 2P L 1120P

158/98/87-101

moduł
z pojemnikiem

SEGM. 2P P 1220P
158/98/87-101

sofa 3-osobowa  
z funkcją spania

SOF. 3R 2030R
228/98/87-101

pow. spania 138x195

moduł  
z wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 3RF P 1230F 

210/98/87-101

moduł
SEGM. 3BF L 1130

210/98/87-101

moduł
SEGM. 3BF P 1230

210/98/87-101

moduł  
z wysuwanymi 

siedziskami
SEGM. 3RF L 1130F

210/98/87-101

moduł
SEGM. H1N 7010 CR2

100/100/87

moduł z systemem audio
SEGM.H2A S 7040 S  CR2

100/100/75

moduł
SEGM.H2N S 7030 S  CR2

100/100/75

moduł
SEGM. H2N C 7030 C CR2

100/100/75

moduł z systemem audio
SEGM. H2A C 7040 C CR2

100/100/75

moduł
SEGM. H2N B 7030 B CR2

100/100/75

moduł  
z systemem audio

SEGM. H2A B 7040 B CR2
100/100/75

moduł z 
pojemnikiem

SEGM. 1OT P 5210 
180/88/87-101

moduł z 
pojemnikiem

SEGM. 1OT L 5110
180/88/87-101

moduł z funkcją spania
SEGM. 3R P 1230R *

210/98/87-101
pow. spania min. 

138x195

moduł z funkcją spania
SEGM. 3R L 1130R *

210/98/87-101
pow. spania min. 

138x195

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

moduł
SEGM. 2OT L 5120 

180/100/87-101

moduł
SEGM. 2OT P 5220

180/100/87-101

lakierowana półka z systemem  
lub bez systemu audio

* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników

nogi do wyboru

kolory półki do wyboru

biały

czarny

szary

latte

moduł  
z systemem audio

SEGM.H2A L 7040 L  CR2
100/100/75

moduł
SEGM.H2N L 7030 L  CR2

100/100/75
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Czy komfort jest zakazany?
Kolekcja TABOO imponuje nie tylko swoim nowoczesnym 
wzornictwem, lecz także starannie przemyślanymi 
funkcjonalnościami, gwarantującymi najwyższą trwałość 
i komfort użytkowania. To doskonały wybór dla aktywnych, 
nowoczesnych domowników.

TABOO

46 cm

wysokość
siedziska

dodatkowa
funkcja

panel
audio

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

funkcja
spania

dostępne
w skórze

nogi 
metalowe

listwa
bukowa

nogi
drewniane

głębokość
siedziska

55 cm

Kolekcja modułowa

funkcjonalny schowek



47

tkanina:  PORTO 10

powierzchnia spania
min. 120x200

stolik
STS.-8385
85/85/42

narożnik
SEGM.2,5W P-1225W + SEGM.1P P-5210

272x175/88/89
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TABOO
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tkanina: PERSEMPRA 14
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TABOO

komoda HAGA str  136

panel audio
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

tkanina: CARABU HP 102

narożnik
SEGM.1P L + SEGM.BOX.MEDIA-8485A + SEGM.2,5W BB-0025W  

+ SEGM.H-7010 + SEGM.2BF P-1220
175x369x239/88/89

powierzchnia spania
min. 120x200
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Przykładowe konfiguracje

Schemat tworzenia mebli

TABOO

SEGM.H-7010 SEGM.2,5W P-1225WSEGM.3BF L-1130

narożnik
SEGM.2,5 W L-1125 W + SEGM.2P-5220

259x196/88/89

narożnik
SEGM.1P L-5110 + SEGM.BOX.MEDIA-8485A + SEGM.2,5 W 

BB-0025W + SEGM.1P P-5210
175x382x175/88/89

narożnik
SEGM.2,5 W L-1125 W + SEGM.1P P-5210

272x175/88/89

narożnik
SEGM.2BF L-1120 + STS.H-8385H 

+ SEGM.2W BB-0020 W + SEGM.1P P-5210
239x315x175/98/89

narożnik
SEGM.3BF L-1130 + SEGM.H-7010 +  

SEGM.2,5W P-1225W 
279x259/88/89

powierzchnia spania
min. 120x200
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Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę 
lub skórę. Dopełnieniem Twojego wyboru będą odpowiednie elementy dodatkowe: noga, system audio, pufa lub poduszki dekoracyjne.

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

stolik
STS.-8385
85/85/42

pufa z pojemnikiem
PUF.P 90x90-8190

90/90/46

pufa pojemnikiem
PUF.P 60x60-8160

60/60/46

moduł
STS.H-8385H

85/85/42

zagłówek
ZAG.M-9010

50/15/19
rekomendowany do 

wszystkich elementów

moduł
STS.I-8385I
85/85/42

zagłówek
ZAG.D-9020

70/15/19
rekomendowany do 

wybranych elementów CR
noga metalowa

N
noga drewniana

w dostępnej 
kolorystyce N

fotel
FOT.BF-2010
100/88/89

moduł
SEGM.1BF L-1110

78/88/89

moduł
SEGM.1BF P-1210

78/88/89

moduł
SEGM.1BF BB-0010

56/88/89

sofa 2-osobowa
SOF.2BF-2020

176/88/89

moduł
SEGM.2BF L-1120

154/88/89

moduł
SEGM.2BF P-1220

154/88/89

moduł 
SEGM.2BF BB-0020

132/88/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.1P L-5110

175/98/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.1P P-5210

175/98/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.2P L-5120

196/85/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.2P P-5220

196/85/89

moduł
SEGM.1M L-3110

112/88/89

moduł
SEGM.1M P-3210

112/88/89

moduł
SEGM.H-7010

85/85/89

moduł 
SEGM.BOX.
TAP-8485
34/88/60

występuje wyłącznie jako 
łącznik dwóch elementów

moduł  
z zestawem audio

SEGM.BOX.
MEDIA-8485A

34/88/60
występuje wyłącznie jako  
łącznik dwóch elementów

sofa 2-osobowa
SOF.2,5BF-2025

196/88/89

moduł
SEGM.2,5BF L-1125

174/88/89

moduł
SEGM.2,5BF P-1225

174/88/89

sofa 2-osobowa
 z funkcją spania

SOF.2,5S-2025S
196/88/89

pow. spania 131x190

moduł  
z funkcją spania

SEGM.2,5W L-1125W*
174/88/89

pow. spania min. 
120x200

moduł  
z funkcją spania

SEGM.2,5W P-1225W*
174/88/89

pow. spania min. 
120x200

moduł  
z funkcją spania

SEGM.2W BB-0020W*
132/88/89

pow. spania min. 
120x187

moduł
SEGM.3BF L-1130

194/88/89

moduł
SEGM.3BF P-1230

194/88/89

sofa 3-osobowa
SOF.3BF-2030

216/88/89

moduł
SEGM.3BF BB-0030

172/88/89

moduł
SEGM.2,5BF BB-0025

152/88/89

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W BB-0025W*

152/88/89
pow. spania min. 120x200

nogi do wyboru

* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników
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Szyty na miarę
Wolność wyboru i prawo do odpoczynku – to dwie 
sztandarowe cechy kolekcji EGO. Wszystko to za sprawą aż 37 
modułów, które można niemalże w dowolny sposób składać 
według indywidualnych wymagań i potrzeb związanych 
z zagospodarowaniem przestrzeni.

pojemnik 

EGO

narożnik
SEGM.2,5W L-1125W + SEGM.H-7010  

+ SEGM.3BF BB-0030 + SEGM.1M P-3210 
259x369/88/89

Kolekcja modułowa

dostępne 
w skórze

kontrastowe
szwy

połączenie 
tkanin

funkcja
spania

nogi 
metalowe

wyjątkowa
miękkość

sprężyna
falista

46 cm

wysokość
siedziska

dodatkowa
funkcja

panel
audio

listwa
bukowa

nogi
drewniane

głębokość
siedziska

55 cm
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narożnik
SEGM.2P L-5120 + SEGM.2,5W BB-0025W  

+ SEGM.2BF BB-0020 + SEGM.H-7010  
+ SEGM.2,5BF BB-0025 + SEGM.2M P-4210 

196x454x335x170/88/98

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
SEGM.2BF L-1120+STS.H-8385H+SEGM.2WBB-0020W+SEGM.1P P-5210

239x315x175/88/89
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tkanina: NIL 57 / GENUA 755

EGO

funkcja spania

narożnik
SEGM.2,5W L-1125W + SEGM.1P P-5210 

272x175/88/89

kontrastowe przeszycia
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narożnik
SEGM.2,5W L-1125W + SEGM.2P P-5220 

259x196/88/89

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
SEGM.2,5W L-1125W+SEGM.2M P-4210

272x170/88/89
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EGO

tkanina: ARTE 07

Przykładowe konfiguracje

Schemat tworzenia mebli

SEGM.2BF L-1120 STS.H-8385H SEGM.2W BB-0020W SEGM.1P P-5210 narożnik
SEGM. 2BF L-1120 + STS.H-8385H + 

SEGM.2WBB-0020W + SEGM.1P P-5210
239x315x175/88/89

narożnik
SEGM.1P L-5110 + SEGM.BOX.MEDIA-8485A + SEGM.2,5W BB-0025W + 

SEGM.H -7010 + SEGM.2BF P-1220
175x379x239/88/89

sofa
SEGM.1BF L-1110 + SEGM.BOX.MEDIA-8485A+SEGM.2BF P-1220

276/88/89

narożnik
SEGM.2P L-5120 + SEGM.2,5W BB-0025W + SEGM.BOX.MEDIA-8485A + 

SEGM.1BF P-1210
196x359/88/89

zobacz produkt:
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moduł 
z pojemnikiem 
SEGM.2P L-5120  

196/85/89

moduł  
z pojemnikiem 
SEGM.2P P-5220  

196/85/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.1P L-5110  

175/98/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.1P P-5210  

175/98/89

moduł  
z pojemnikiem
SEGM.2M L-4110  

170/98/89

moduł 
z pojemnikiem 
SEGM.2M P-4210  

170/98/89

Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie obicie: 
tkaninę lub skórę. Połącz dwie różne tkaniny (opcja rekomendowana) lub zaplanuj obicie jednolite. Specyficzny charakter skór i tkanin 
powlekanych możesz podkreślić kontrastowym przeszyciem, dobierając jeden z 11 dostępnych kolorów nici.
Dostosuj charakter mebla do swoich wnętrz, wybierając odpowiednie nogi: chromowane (styl nowoczesny) lub drewniane (styl klasyczny).
Uzupełnieniem Twojej kompozycji mogą być także: zagłówki w dwóch wymiarach, tapicerowany stolik ze szklanym blatem lub pufa 
z pojemnikiem.

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły

moduł
SEGM.1BF L-1110  

78/88/89

moduł
SEGM.2BF L-1120  

154/88/89

moduł 
SEGM.1BF BB-0010  

56/88/89

moduł 
SEGM.1BF P-1210  

78/88/89

fotel
FOT.BF-2010  
100/88/89

sofa 2-osobowa
SOF.2BF-2020  

176/88/89

moduł
SEGM.3BF BB-0030 

172/88/89

moduł
SEGM.3BF P-1230  

194/88/89

moduł
SEGM.3BF L-1130  

194/88/89

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W BB-0025W * 

152/88/89 
powierzchnia spania:

min. 120x200

sofa 3-osobowa
SOF.3BF-2030 

216/88/89

moduł
SEGM.2,5BF BB-0025 

152/88/89

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W L-1125W * 

174/88/89 
powierzchnia spania: 

min. 120 x 200

moduł z funkcją spania
SEGM.2,5W P-1225W * 

174/88/89 
powierzchnia spania: 

min. 120 x 200

moduł
SEGM.2,5BF L-1125  

174/88/89

moduł
SEGM.2,5BF P-1225  

174/88/89

moduł
SEGM.2BF P-1220  

154/88/89

moduł
SEGM.2BF BB-0020 

132/88/89

moduł z funkcją spania
SEGM.2W BB-0020W * 

132/88/89 
powierzchnia spania: 

min. 120x187

sofa 2-osobowa
SOF.2,5BF-2025 

196/88/89

sofa 2-osobowa  
z funkcją spania

SOF.2,5S-2025S 
196/88/89 

powierzchnia spania: 131x190

* może być stosowany wyłącznie przy tworzeniu narożników
Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

moduł
SEGM.1M L-3110 

112/88/89

moduł
SEGM.1M P-3210 

112/88/89

moduł
SEGM.H -7010 

85/85/89

moduł  
z systemem audio

SEGM.BOX.MEDIA
-8485A

44/88/60
występuje wyłącznie 
jako łącznik dwóch 

elementów

moduł
STS.H -8385H  

85/85/42

moduł
STS.I -8385I 
85/85/42

pufa 
z pojemnikiem

PUF.P 60x60 -8160  
60/60/46

stolik 
wolnostojący

STS.-8385  
85/85/42

pufa z 
pojemnikiem 

PUF.P 90x90 -8190  
90/90/46

ZAG.D- 9020 
70/15/19

rekomendowany do 
wybranych elementów

ZAG.M- 9010 
50/15/19

rekomendowany do 
wszystkich elementów

moduł
SEGM.BOX.TAP

-8485
44/88/60

występuje wyłącznie 
jako łącznik dwóch 

elementów

CR
metalowe 

nogi

N
drewniane 

nogi

nogi do wyboru
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WEST

W kierunku wygody
Cudownie jest podziwiać nie tylko zachody, ale także wschody 
słońca w wygodnych i świetnie dopasowanych sofach 
i narożnikach z kolekcji WEST. Możliwość skomponowania 
własnej wersji z wielu dostępnych korpusów, boków, obić 
i akcesoriów sprawia, że kolekcja ta doskonale pasuje każdemu 
i wszędzie.

Kolekcja modułowa

44 cm

połączenie
tkanin

dodatkowa
funkcja

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

wysokość
siedziska

sprężyna
falista

głębokość
siedziska

56 cm
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tkanina: PORTO17/ półka: noce sorrento

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

sofa
BOK.A (DS) + SOF.3R + BOK.C + ZAG.

253/94/88  
powierzchnia spania 152 x 202

fotel
BOK.C + FOT.BF + BOK.C

110/94/88 

sofa
BOK.D + SOF.3R + BOK.D + ZAG.

222/94/88  
powierzchnia spania 152 x 202
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Przykładowe konfiguracje

WEST

tkanina: GENUA 709/HAITI 9

SOF.3RBOK.C BOK.A (NS) ZAG. sofa
BOK.C + SOF.3R + BOK.A (NS) + ZAG.

253/94/88
powierzchnia spania 152 x 202

BOK.C + NAR.1OT/2R + BOK. A
162x262/94/88 

NAR.2OT/2R + BOK.B
194x252/94/88

BOK.D + NAR.2BF/H/2R + BOK.D
247x247/94/88

BOK.A + NAR.1OT/2R/H/2BF + BOK C 
162x331x263/94/88

Schemat tworzenia mebli

Prawidłowa kolejność zapisu poszczególnych elementów na zamówieniu odzwierciedla układ mebla od lewej do prawej strony.
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Stwórz własny mebel

NAR.2BF/H/2R
237x237/94/88

powierzchnia spania 200x140

NAR.2BF/H/2R/1OT
237x325x162/94/88

powierzchnia spania 250x140

NAR.1OT/2R/H/2BF
162x325x237/94/88

powierzchnia spania 250x140

NAR.2OT/2R
194x233/94/88

powierzchnia spania 200x140

NAR.2R/2OT
233x194/94/88

powierzchnia spania 200x140

NAR.2R/H/2BF
237x237/94/88

powierzchnia spania 200x140

 FOT.BF
58/94/88

SOF.3R
202/94/88

powierzchnia spania 202x152

NAR.2R/1OT
230x162/94/88

powierzchnia spania 200x140

NAR.1OT/2R
162x230/94/88

powierzchnia spania 200x140

Budowę mebla rozpocznij od wyboru jednego z korpusów. Moduły narożnika i sofy zawierają pojemnik na pościel i funkcję spania.  Do 
zaprojektowanego zestawu dobierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę. Połącz dwie różne tkaniny lub zaplanuj obicie jednolite. 
Do wybranego modułu wybierz boki spośród 4 dostępnych. Bok A wykonany jest z płyty laminowanej, dostępny w 4 kolorach: noce sorrento 
(NS), noce verona (NV), antracyt (AT), dąb sonoma (DS).
Praktycznym dodatkiem może być zagłówek oraz poduszki dekoracyjne.

BOK.A (NV)
noce verona

25/94/58

BOK.A (DS)
dąb sonoma

25/94/58

BOK.A (AT)
antracyt
25/94/58

BOK.A (NS)
noce sorrento

25/94/58

BOK.B
19/94/60

BOK.C
26/94/60

BOK.D
10/94/60

nie może być łączony 
z segmentem 1OT

zagłówek
ZAG.

52/11/63

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dobierz 
poduszki

dekoracyjne
str 116
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Wyjątkowy komfort wypoczynku
Spokojne ukojenie po męczącym dniu, odprężająca atmosfera 
łagodząca stres codzienności i odprężający relaks w chwilach 
w pełni usprawiedliwionego lenistwa. Kolekcja BRAVO 
to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie wygodę 
i najwyższą jakość wypoczynku.

wyjątkowy komfort

BRAVO

narożnik
SEGM.2P L/1120P + SEGM.H/7010 + SEGM.3W P/1230W 

243x271/97/104

Kolekcja modułowa

dostępne 
w skórze

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

47 cm

wysokość
siedziska

listwa
bukowa

nogi
drewniane

sprężyna
falista

głębokość
siedziska

55 cm
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powierzchnia spania 120x204 narożnik
SEGM.3W L/1130W + SEGM.1OT P/5210  

271x166/97/104

powierzchnia spania 120x204

tkanina: GENUA 709

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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BRAVO
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tkanina: APIA 2313
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BRAVO

SEGM.2OT L/5120 SEGM.3W P/1230W narożnik
SEGM.2OT L/5120 + SEGM.3WP/1230W 

206x277/97/104

narożnik
SEGM.3W L/ 1130W + SEGM.2OT P/ 5220 

277x206/97/104

narożnik
SEGM.2P L/ 1120P + SEGM.H/ 7010 + 

SEGM.3W P/ 1230W 
243x271/97/104

narożnik
SEGM.2P L/ 1120P + SEGM.H/ 7010 + SEGM.3W BB/ 0030W 

+ SEGM.1OT P/ 5210 
243x350x166/97/104

narożnik
SEGM.3W L/ 1130W + SEGM.H/ 7010 

+ SEGM.1BF P/ 1120 
271x182/97/104

narożnik: tkanina: ORION 20 fotel RICH: tkanina RAJAN 2

Przykładowe konfiguracje

Schemat tworzenia mebli
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FOT.BF/ 2010
107/97/104

SOF.2P/ 2020P
165/97/104

SEGM.1BF L/ 1110
85/97/104

SEGM.1BF P/ 1120
85/97/104

SEGM.1BB/ 0010
60/97/104

SOF.3W/ 2030W
206/97/104

powierzchnia spania: 154x195

SOF.3BF/ 2030
194/97/104

SEGM.2P L/ 1120P
146/97/104

SEGM.2P P/ 1220P
146/97/104

SEGM.3W L/ 1130W*
174/97/104

powierzchnia spania  
min. 120x204

SEGM.3W P/ 1230W*
174/97/104

powierzchnia spania  
min. 120x204

SEGM.3W BB/ 0030W*
150/97/104

powierzchnia spania  
min. 120x204

SEGM.3BF BB/ 0030
150/97/104

SEGM.1OT L/ 5110
166/103/104

SEGM.2OT P/ 5220
206/103/104

SEGM.2OT L/ 5120
206/103/104

SEGM.1OT P/ 5210
166/103/104

SEGM.H/ 7010
97/97/104

* może być użyty jedynie do tworzenia narożników

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

Stwórz własny mebel lub wykorzystaj gotowe, niezależne bryły.

Budując mebel zawsze zaczynaj od lewej strony. Przed wyborem poszczególnych elementów zastanów się nad wymiarami przestrzeni do 
zagospodarowania oraz potrzebą funkcji spania lub pojemnika na pościel. Do tak zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie obicie: 
tkaninę lub skórę oraz kolor nóg z dostępnej palety wybarwień (N).

Wygoda dostosowana do potrzeb
Zamontowana w fotelach funkcja relax umożliwia wysunięcie 
podnóżka, odchylenie oparcia oraz obracanie wokół własnej 
osi. Do wyboru są dwa rodzaje mechanizmów: manualny oraz 
elektryczny. Fotele posadowione są na okrągłej metalowej 
podstawie.

RICH

FOT.RFE
71/79-143/115-102

fotel z funkcją relax 
z elektrycznym mechanizmem

fotel z funkcją relax 
z manualnym mechanizmem

FOT.RF
71/79-143/115-102

elektryczne
rozkładanie

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

ruchome 
elementy

akumulator

nogi 
metalowe

głębokość
siedziska

50 cm 48 cm

wysokość
siedziska



głębokość
siedziska

55 cm

70

Niezapomniana chwila odprężenia
LOFT to niezwykła kolekcja – łączy w sobie wszystko to, co 
najlepsze. Piękno, klasę, charakter i wyjątkową funkcjonalność. 
Zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami wzorniczymi 
urzeka swoim unikalnym wyglądem i niebanalnymi designem.

LOFT

narożnik
NAR.3W/2OT A CR

277-284x205-212/100-108/86-102
opcja: NAR.2OT/3W A CR

powierzchnia spania 120x196

regulowany zagłówek

dodatkowa
funkcja

sprężyna
falista

nogi
z tworzywa

listwa
bukowa

dostępne 
w skórze

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

44 cm

wysokość
siedziska

ruchome
elementy

nogi
drewniane

zobacz produkt:
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tkanina: GENUA 604

narożnik
NAR.1OT/3W A CR

176-186x285/100-108/86-102
opcja: NAR.3W/1OT A CR

powierzchnia spania 120x210

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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LOFT

dwa rodzaje boków i nóg

CR
noga z tworzywa 
chromowana CR

CR
noga z tworzywa 
chromowana CR

dotyczy tylko boku B

N
noga drewniana  
w kolorystyce N

N
noga drewniana  
w kolorystyce N

dotyczy tylko boku B

nogi do wyboru

nowybok



tkanina: NOVEL 12
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narożnik
NAR.3W/2OT B CR

264-271x205-212/100-108/86-102
powierzchnia spania 120x196

narożnik
NAR.2OT/3W B CR

205-212x264-271/100-108/86-102
powierzchnia spania 120x196

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość



głębokość
siedziska

57 cm
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Przylądek relaksu
Niebanalny kształt, innowacyjne połączenia materiałów 
i dbałość o najmniejsze szczegóły to tylko kilka z powodów, 
które sprawiają, że kolekcja HORN to jedna z najciekawszych 
propozycji na rynku zestawów wypoczynkowych. Idealne 
pasuje do każdego wnętrza, ale nigdy nie traci swojego 
pełnego uroku charakteru.

HORN

narożnik
NAR.3W/2OT

273x222/91/85
powierzchnia spania 205x125

wyjątkowa miękkość

funkcja
spania

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

sprężyna
falista

połączenie
tkanin

wyjątkowa
miękkość

48 cm

wysokość
siedziska

listwa
bukowa

nogi
metalowe
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zagłówek
ZAG.

55/10/20

pufa
PUF.P

81/106/48

narożnik
NAR.2OT/3W

222x273/91/85
powierzchnia spania 205x125

tkanina: PEPE 112 /GENUA 240

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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HORN

NAR.1OT/3W+PUF.P+ZAG.

wyjątkowy komfort
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narożnik
NAR.3W/1OT

289x170/91/85
powierzchnia spania 215x125

narożnik
NAR.1OT/3W

170x289/91/85
powierzchnia spania 215x125

tkanina: ORION 20 / GENUA 755 

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość



głębokość
siedziska

55 cm
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PRESTO

Gwarancja komfortu
Wyjątkowej klasy komfort to jest to, co szczególnie nas 
porusza. Kolekcja narożników PRESTO wyróżnia się niezwykle 
funkcjonalnymi, ruchomymi zagłówkami, ergonomicznym 
kształtem i materiałami najwyższej jakości. 

regulowane zagłówki

fotel
FOT.BF  

121/92/88-98

funkcja
spania

sprężyna
falista

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

nogi
z tworzywa

wyjątkowa
miękkość

40 cm

wysokość
siedziska

nogi
drewniane
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skóra: HS 28

narożnik
NAR.2P/2R  

198x260/99/88-98   
powierzchnia spania: 140x198

narożnik
NAR.2R/2P  

260x198/99/88-98   
powierzchnia spania: 140x198

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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PRESTO

narożnik
NAR.3P/2R  

190x260/99/88-98 
powierzchnia spania: 140x198 

narożnik
NAR.2R/3P  

260x190/99/88-98 
powierzchnia spania: 140x198 
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narożnik
NAR.1P/2R  

165x260/99/88-98   
powierzchnia spania: 140x198 

narożnik
NAR.2R/1P  

260x165/99/88-98    
powierzchnia spania: 140x198 

tkanina: LENA 23

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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Luksusowy wypoczynek
Kolekcja ASPEN to szczyt luksusowego wypoczynku w 
funkcjonalnej i przyjaznej formie. Idealnie dopasowuje się nie 
tylko do otaczającej ją przestrzeni, ale także do osób, które chcą 
skorzystać z jej relaksujących dobrodziejstw. Wszystko to za 
sprawą między innymi ruchomych zagłówków z 5-stopniową 
regulacją wysokości, profilowanych oparć i wygodnych 
siedzisk.

ASPEN

regulowane zagłówki

funkcja
spania

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

wyjątkowa
miękkość

41 cm

wysokość
siedziska

kontrastowe
szwy

nogi
drewniane

sprężyna
falista

głębokość
siedziska

56 cm
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sofa
SOF.3R

240/94/88-98
powierzchnia spania 140x198

fotel
FOT.BF

98/94/88-98

tkanina: ORION 01

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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ASPEN

narożnik: tkanina GENUA 709 

powierzchnia spania 140x198
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fotel: tkanina ORION 17

narożnik 
NAR.2R/2P

254x198/94/88-98
powierzchnia spania 140x198

narożnik
NAR.2P/2R

198x254/94/88-98
powierzchnia spania 140x198

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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ROCK

tkanina: FARO 7

Kolekcja ROCK zaprojektowana została z myślą o osobach, 
które nie boją się wyróżniać, a kreatywność stawiają na równi 
z wygodą i elegancją.

Gwiazda wypoczynku

funkcja
spania

dodatkowa
funkcja

połączenie
tkanin

46 cm

wysokość
siedziska

mebel
modułowy

sprężyna
falista

sprężyna
bonell

powierzchnia spania 150x199
sofa

WER. 3.BOK D/D
251/95/94  

głębokość
siedziska

56 cm
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BOK D
szerokość 26 cm

BOK E
szerokość 26 cm

BOK A
szerokość 18 cm

ROCK FOT.BF
szerokość 56 cm

ROCK WER.3
szerokość 199 cm

Kolekcja ROCK dzięki swej szerokiej funkcjonalności pozwala na stworzenie wymarzonej sofy. Do modułu sofy 3 - osobowej możesz 
wybrać jeden z czterech boków, które uzupełnią korpus mebla. Do dyspozycji są boki prostokątne – węższe lub szersze oraz bok 
z dodatkowymi półkami. Do tak zaprojektowanego zestawu wybierz odpowiednie obicie: tkaninę lub skórę. Praktycznym dodatkiem do 
wybranego zestawu mogą być poduszki.

sofa
WER. 3.BOK D/D

251/95/94  
powierzchnia spania 150x199

sofa
WER.3.BOK E/E

251/95/94  
powierzchnia spania 150x199

sofa
WER. 3.BOK A/A

235/95/94  
powierzchnia spania 150x199

sofa
WER. 3.BOK F/F

219/95/94  
powierzchnia spania 150x199

fotel
FOT. BF.BOK D/D

108/95/94

fotel
FOT.BF.BOK E/E

108/95/94 

fotel
FOT. BF.BOK A/A

92/95/94

fotel
FOT. BF.BOK F/F

76/95/94

Przykłady układów

BOK F
szerokość 10 cm

Stwórz własny mebel

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

sofa
WER. 3.BOK F/F

219/95/94 

dobierz 
poduszki

dekoracyjne
str 116
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Strefa relaksu
Kolekcja DAVOS doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji. 
Spontaniczna wizyta znajomych, rodzinny wieczór czy kolacja 
tylko we dwoje – zawsze i wszędzie pasuje. Fotel, narożniki 
i sofy z tej kolekcji są wygodne, eleganckie i niezwykle 
funkcjonalne. 

DAVOS

dekoracyjne przeszycia

funkcja
spania

dostępne
w skórze

połączenie
tkanin

40 cm

wysokość
siedziska

kontrastowe
szycie

sprężyna
falista

wyjątkowa
miękkość

nogi
drewniane

narożnik
NAR.2,5S/H/3BF
281x311/97/85

powierzchnia spania: 138x185 

głębokość
siedziska

56 cm
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narożnik
NAR.3BF/H/2,5S
311x281/97/85

powierzchnia spania: 138x185 

skóra: HS 29

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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tkanina: WESTERN 800

DAVOS

tkanina: FUTURA 102

funkcjonalny zagłówek
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narożnik z funkcją spania
NAR.2,5S/H/1BF
281x189/97/85

opcja: NAR.1BF/H/2,5S
powierzchnia spania: 138x185

fotel
SOF.1BF  

103/97/85

sofa 2-osobowa
SOF.2BF  

175/97/85

sofa 3-osobowa
SOF.2,5S  

197/97/85    
powierzchnia spania: 138x185

sofa 3-osobowa
SOF.3BF  

225/97/85

zagłówek
ZAG. 

50/15/19

narożnik z funkcją spania
NAR.2,5S/E

281x226/97/85
opcja: NAR.E/2,5S

powierzchnia spania: 138x185

narożnik
NAR.3BF/H/3BF 
311x311/97/85

narożnik
NAR.2BF/H/2BF  
256x256/97/85

narożnik
NAR.2BF/H/1BF   
256x189/97/85  

opcja : NAR.1BF/H/2BF

narożnik
NAR.3BF/H/1BF  
311x189/97/85  

opcja: NAR.1BF/H/3BF

narożnik
NAR.2BF/H/3BF  
256x311/97/85 

opcja: NAR.3BF/H/2BF

narożnik z funkcją spania
NAR.2BF/H/2,5S
256x281/97/85

opcja: NAR.2,5S/H/2BF
powierzchnia spania: 138x185

narożnik z funkcją spania
NAR.3BF/H/2,5S
311x281/97/85

opcja: NAR.2,5S/H/3BF
powierzchnia spania: 138x185

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

w skórze i tkaninach 
powlekanych możliwość 

zastosowania kontrastowego 
przeszycia w kolorystyce K

(str  175)
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narożnik
NAR.1HT/H/3S 

powierzchnia spania: 140x196

Miejsce dla piękna
Kolekcja narożników SPACE zaprojektowana została z myślą 
o ludziach, którzy kochają przestrzeń i doskonale potrafią 
z niej korzystać. Szerokie siedziska, ergonomiczne oparcia 
i niezwykle wygodne poduszki – to wszystko sprawia, że na 
narożnikach SPACE po prostu chce się odpoczywać.

SPACE

ozdobne „pęknięcie”

43 cm

funkcja
spania

dostępne
w skórze

wysokość
siedziska

sprężyna
falista

sprężyna
falista

wyjątkowa
miękkość

nogi
drewniane

zobacz produkt:

nogi
metalowe

głębokość
siedziska

55 cm
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tkanina: NIL 57

narożnik
NAR.1HT/H/3S

238X291/102/92
opcja: NAR.3S/H/1HT

sofa
SOF.3S

211/102/92
powierzchnia spania: 140x196

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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fotel
FOT.BF  

94/92/93

SPACE

tkanina: ISLAND 707
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narożnik
NAR.3S/1OT  

293x170/102/92
powierzchnia spania: 140x196

narożnik
NAR.1OT/3S 

170x293/102/92
powierzchnia spania: 140x196

tkanina: LENA 87
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MOORE i więcej
Kolekcja MOORE przeznaczona jest dla osób, które oczekują 
czegoś więcej. Więcej wygody. Więcej elegancji. Więcej 
funkcjonalności. Wszystko po to, aby do domu wracało się 
jeszcze przyjemniej.

noga metalowa chromowana
CR1

noga metalowa chromowana
CR2

narożnik
NAR.3W/2OT

powierzchnia spania 125x205

MOORE

48 cm

dodatkowa
funkcja

sprężyna 
falista

listwa
bukowa

funkcja
spania

dostępne
w skórze

połączenie
tkanin

wysokość
siedziska

nogi
metalowe

głębokość
siedziska

58 cm

nogi do wyboru
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tkanina: PEPE 103

narożnik + pufa
NAR.3W/2OT+PUF.BF

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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MOORE

narożnik
NAR.3W/2OT

278x200/97/85-100
powierzchnia spania 125x205

narożnik
NAR.2OT/3W

200x278/97/85-100
powierzchnia spania 125x205
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narożnik
NAR.1OT/3W

168x292/97/85-100
powierzchnia spania 125x220

narożnik
NAR.3W/1OT

292x168/97/85-100
powierzchnia spania 125x220

pufa
PUF.BF

90/60/47

tkanina: PEPE 18
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Minimalizm, prostota, funkcjonalność
Kolekcja sof i narożników OLAND charakteryzuje się prostotą 
i minimalizmem kształtów. Jednak ten prosty kształt mebli, 
ozdobionych lamówką, skrywa wyjątkowy komfort tworząc 
bardzo funkcjonalną strefę dzienną, przy maksymalnym 
wykorzystaniu tak drogocennej dla nas przestrzeni.

OLAND

45 cm

wysokość
siedziska

wyjątkowa
miękkość

funkcja
spania

nogi
drewniane

dodatkowa
funkcja

głębokość
siedziska

56 cm

zobacz produkt:

funkcja spania

sofa z funkcją spania
SOF.3R

232/97/88
powierzchnia spania: 142x197
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tkanina: PORTO 13

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

narożnik
NAR.2BF/1OT S
228x160/90/88

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/2OT M
245x196/97/88

powierzchnia spania: 142x205
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OLAND
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tkanina: APIA 2313
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tkanina: LENA 23

OLAND

stolik HAGA str  132
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

pufa
PUF.BF

57/57/45

fotel
FOT.BF

87/87/88

sofa
SOF.2BF

162/90/88

sofa
SOF.2,5BF
202/90/88

sofa z funkcją spania
SOF.3R

232/97/88
pow. spania: 142x197

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/1OT M
228x160/97/88

pow. spania: 142x197

narożnik z funkcją spania
NAR.1OT M/2R
160x228/97/88

pow. spania: 142x197

narożnik
NAR.2BF/1OT S
228x160/90/88

narożnik
NAR.1OT S/2BF
160x228/90/88

narożnik z funkcją spania
NAR.2OT M/3R 
196x315/97/88

pow. spania: 142x272

narożnik z funkcją spania
NAR.3R/2OT M
315x196/97/88

pow. spania: 142x272

narożnik
NAR.2,5BF/1OT S
268x160/90/88

narożnik
NAR.1OT S/2,5BF
160x268/90/88

narożnik z funkcją spania
NAR.2OT M/2R
196x245/97/88

pow. spania: 142x205

narożnik z funkcją spania
NAR.2R/2OT M
245x196/97/88

pow. spania: 142x205

NB
noga drewniana

w dostępnej 
kolorystyce N

NA
noga drewniana

w dostępnej 
kolorystyce N

nogi do wyboru
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Wypoczynek z duszą
Artystyczna dusza pełna przydatnych funkcjonalności– 
kolekcja LARUS zaprojektowana została z myślą o pięknie 
komfortowego odpoczynku. Jej smukła, dynamiczna linia 
zachwyca swoją odwagą i wysublimowaną interpretacją 
piękna, a wygoda każdej sytuacji pozwala przynajmniej na 
chwilę zapomnieć o troskach codzienności.

LARUS

funkcja spania

funkcja
spania

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

sprężyna
bonell

45 cm

wysokość
siedziska

sprężyna
falista

nogi
drewniane

głębokość
siedziska

56 cm
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tkanina: LINOVA 250

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

sofa 2-osobowa
SOF.2W 

158/97/94   
powierzchnia spania: 118x185

fotel
SOF.1BF 

90/97/94

sofa 3-osobowa
SOF.3W 

188/97/94   
powierzchnia spania: 148x185
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DAKAR

Wykończenie domowego rajdu
Dyskretne piękno elegancji oraz komfort, na którym warto 
się oprzeć. Narożniki i sofy z kolekcji DAKAR urzekają swoim 
nowoczesnym wzornictwem, zachwycają wyjątkową 
funkcjonalnością i zapewniają doskonały odpoczynek 
zarówno na starcie, jak i na finiszu każdego dnia.

wyjątkowy komfort

narożnik
NAR.2OT/3W

powierzchnia spania: 122x205

48 cm

listwa
bukowa

wysokość 
siedziska

sprężyna 
falista

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

ruchome 
elementy

wyjątkowa
miękkość

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

głębokość
siedziska

57 cm
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tkanina: ORION 22

narożnik
NAR.2P/H/3W

242x270/97/107
powierzchnia spania 122x205

narożnik
NAR.3W/H/2P

270x242/97/107
powierzchnia spania 122x205

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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DAKAR

tkanina: ORION 04
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N
drewniane nogi

CR
metalowe nogi

narożnik
NAR.1OT/3W/H/2BF

172x346x242/97/107
powierzchnia spania 122x286

narożnik
NAR.2BF/H/3W/1OT

242x346x172/97/107
powierzchnia spania 122x286

narożnik
NAR.2OT/3W

212x269/97/107
powierzchnia spania 122x205

narożnik
NAR.3W/2OT

269x212/97/107
powierzchnia spania 122x205

narożnik
NAR.1OT/3W

172x270/97/107
powierzchnia spania 122x225

narożnik
NAR.3W/1OT

270x172/97/107
powierzchnia spania 122x225

fotel
FOT.BF

94/97/107

sofa
SOF.2BF

166/97/107

sofa
SOF.3BF

200/97/107

fotel
FOT.R

94/97/107

narożnik
NAR.2P/H/3W

242x270/97/107
powierzchnia spania 122x205

narożnik
NAR.3W/H/2P

270x242/97/107
powierzchnia spania 122x205

sofa
SOF.3W

200/97/107
powierzchnia spania 140x190

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

nogi do wyboru
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ALTO

narożnik
NAR.2P/3W 

195x262/98/102
opcja: NAR.3W/2P 

powierzchnia spania: 118x200 

Klasa na każdą okazję
Kolekcja ALTO to doskonała definicja wygody najwyższej 
klasy. Zaprojektowana z wyjątkową precyzją z pewnością 
będzie ozdobą każdego salonu i świadkiem wielu ważnych dla 
domowników wydarzeń.

57cm

listwa
bukowa

nogi 
metalowe

wysokość 
siedziska

sprężyna 
falista

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

ruchome 
elementy

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

głębokość
siedziska

57 cm
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fotel
FOT.R 

91/98-168/100-75

fotel
FOT.BF 

91/98/102

sofa 2-osobowa
SOF.2P 

142/98/102  

sofa 3-osobowa
SOF.3W 

197/98/102  
powierzchnia spania: 140x188 

tkanina: RAJAN 235

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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Atmosfera spokoju
Kolekcja NOBILA to klasa sama w sobie. Złożona 
z wygodnego fotela, oraz dwóch sof z funkcją spania 
doskonale sprzyja odpoczynkowi po ciężkim dniu. 
W wyjątkowo gustownej atmosferze.

fotel
SOF.1BF 

110/100/95

NOBILA

47 cm

wysokość 
siedziska

sprężyna 
bonell

dodatkowa
funkcja

dostępne
w skórze

funkcja
spania

wyjątkowa
miękkość

nogi
drewniane

funkcja spania

głębokość
siedziska

58 cm
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tkanina: GENUA 709

sofa 3-osobowa
SOF.3W 

202/100/95 
powierzchnia spania: 148x185  

sofa 2-osobowa
SOF.2W 

172/100/95
powierzchnia spania: 118x185   

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość



zobacznowetkaniny
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Błogi stan relaksu
Poduszki doskonale się komponują. Zawsze, wszędzie i ze 
wszystkim. Ich klasyczny krój, precyzyjna linia szycia i przyjemna 
w dotyku tkanina sprawiają, że warto mieć je zawsze pod ręką.

PODUSZKI

POD.03 
50x50

POD.07W 
50x50

POD.08N 
55x30

POD.06M 
40x40

POD.06Z 
40x40

POD.05 
55x30

POD.02 
40x40

POD.04 
55x30

POD.01 
40x40
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PUFY

PLAY

KELLY 
PUF.BF 60x60 8160 

65/65/47

TABOO 
PUF.P 90x90 8190

90/90/46

TABOO 
PUF.P 60x60 8160

60/60/46

BARCELONA 
PUF.L 135x65

135/65/43
(tylko w komforcie K)

BARCELONA 
PUF.M 65x65

65/65/43
(tylko w komforcie K)

BARCELONA 
PUF.S 45x45

45/45/43
(tylko w komforcie K)

EGO 
PUF.P 60x60 -8160 

60/60/46

EGO 
PUF.P 90x90 -8190 

90/90/46

LIFE
PUF.BF 65x65 8160

65/65/47

HORN
PUF.P

81/106/48

MOORE
PUF.BF

90/60/47

Funkcjonalność w eleganckim stylu
Funkcjonalny stolik na którym zmieści się wiele. 
Wykonany z najlepszych materiałów i zaprojektowany 
w nowoczesnym stylu będzie doskonałym uzupełnieniem 
mebli wypoczynkowych i cichym bohaterem każdego salonu.

Dodatkowe miejsce zawsze w cenie
Prosta, ciekawa czy bardziej klasyczna pufa - zawsze pasuje 
do innych mebli wypoczynkowych a dodatkowe miejsce do 
siedzenia jest zawsze na wagę złota.

dostępna kolorystyka blatów

stolik
STO.50
fi50/50

stolik
STO.45
fi45/45

szary 
drogowy

7043

szary 
mchowy

7001

zielony 
paprociowy

6025

biały 
sygnalizacyjny

9003

niebiesko 
liliowy
4002

różowy
antyczny

3014

beżowo 
szary
1019

żółty
miodowy

1005

dostępna kolorystyka nóg

olcha
N2

orzech
N4

OLAND 
PUF.BF

57/57/45

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość





Łóżka Tapicerowane
Łóżko to najważniejszy mebel w naszych sypialniach. Spędzamy w nim aż 30% 
naszego życia.  Nawet najładniejsze łóżko do sypialni musi być zarówno eleganckie, 
jak  i wygodne.  Prezentowane łóżka tapicerowane łączą w sobie obie te rzeczy:  
elegancję i komfort wypoczynku. Teraz już można wygodnie leniuchować.  



120

Łóżko z gwarancją
Nie od dziś wiadomo, że najważniejszym meblem w sypialni jest 
łóżko. Od tego czy jest wygodne zależy, nie tylko komfort snu, ale 
też samopoczucie w ciągu dnia. Jeśli do tego, zachwyca jeszcze 
swym kształtem i  efektownymi wciągami na zagłowiu, jak GLAME, 
dobre samopoczucie gwarantowane!

GLAME

łóżko
LOZ.140 155/214/99
LOZ.160 175/214/99
LOZ.180 195/214/99

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 155/214/99
LOZ.P160 175/214/99
LOZ.P180 195/214/99

tkanina: LENA 91

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi
z tworzywa

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

dobierz stelaż do łóżka str. 129

łóżka bez pojemnika

ML
noga metalowa 
chromowana

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

PC
noga z tworzywa 

w pokryciu chromowym

łóżka z pojemnikiem

nogi do wyboru
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Odpoczynek to priorytet
Łóżko CATLIN charakteryzujące się oryginalnym wezgłowiem 
z możliwością kombinacji w dwóch kolorach, zapewnia 
pomieszczeniom niepowtarzalny klimat, spełniając przy tym 
swoją naczelną rolę, nie tylko dekoracyjną , ale i funkcjonalną – 
służy się do wygodnego odpoczynku swoich właścicieli.

CATLIN

komoda: HAGA str  132

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi
z tworzywa

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

łóżko
LOZ.140 151/210/108
LOZ.160 171/210/108
LOZ.180 191/210/108

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 151/210/108
LOZ.P160 171/210/108
LOZ.P180 191/210/108

LOZ.140       LOZ.P140 LOZ.160       LOZ.P160 LOZ.180       LOZ.P180

rozmieszczenie elementów na wezgłowiu 
dla poszczególnych szerokości łóżek

możliwość 
łączenia tkanin

dobierz stelaż do łóżka str. 129

tkanina: MOON 1505

łóżka bez pojemnika

ML
noga metalowa 
chromowana

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

PC
noga z tworzywa 

w pokryciu chromowym

łóżka z pojemnikiem

nogi do wyboru



kontrastowe
szwy
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Sypialnia zaczyna się w łóżku
Sypialnia ma być dla nas oazą dobrego samopoczucia. Dlatego 
powinna być ładnie i gustownie urządzona, aby codzienny 
odpoczynek był prawdziwą przyjemnością.   W te potrzeby 
doskonale wpisuje się łóżko FLY – proste, subtelne, a jednocześnie 
wyraziste i solidnie wykonane. Uroku dodają mu ozdobne, 
dyskretne przeszycia. 

FLY

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi
z tworzywa

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

łóżko 
LOZ.140 151/217/98
LOZ.160 171/217/98
LOZ.180 191/217/98

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 151/217/98
LOZ.P160 171/217/98
LOZ.P180 191/217/98

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dobierz stelaż do łóżka str. 129

tkanina: LENA 23

łóżka bez pojemnika

ML
noga metalowa 
chromowana

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

PC
noga z tworzywa 

w pokryciu chromowym

łóżka z pojemnikiem

nogi do wyboru



kontrastowe
szwy
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Nowoczesna kraina snu
Oryginalna kolekcja łóżek tapicerowanych REA została stworzona 
dla wszystkich którzy szukają nietuzinkowych brył do swoich 
sypialni. Miękkie i efektowne zagłowie, szeroki wybór nóg sprawią 
że Twoje łóżko stanie się obiektem zazdrości. A przeświadczenie, 
że po całym dniu czeka na Ciebie odpoczynek w takim łóżku, jest 
niepowtarzalne!

REA

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi
z tworzywa

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

łóżko 
LOZ.140 152/212/98
LOZ.160 172/212/98
LOZ.180 192/212/98

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 152/212/98
LOZ.P160 172/212/98
LOZ.P180 192/212/98

tkanina: APIA 2303

dobierz stelaż do łóżka str. 129

łóżka bez pojemnika

ML
noga metalowa 
chromowana

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

PC
noga z tworzywa 

w pokryciu chromowym

łóżka z pojemnikiem

nogi do wyboru



kontrastowe
szwy
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Odpoczynek to priorytet
CATLIN charakteryzujące się oryginalnym wezgłowiem 
z możliwością kombinacji w dwóch kolorach, zapewnia 
pomieszczeniom niepowtarzalny klimat, spełniając przy 
tym swoją naczelną rolę, nie tylko dekoracyjną – służy się do 
wygodnego odpoczynku swoich właścicieli.

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 160/214/98
LOZ.P160 180/214/98
LOZ.P180 200/214/98

łóżko
LOZ.140 160/214/98
LOZ.160 180/214/98
LOZ.180 200/214/98

tkanina: GENUA 2

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

Geometria elegancji
Proste geometryczne kształty, klasyczne pikowanie w romby 
i tapicerowana skrzynia łóżka to gwarancja nie tylko słodkich, 
ale także pięknych snów. Kolekcja KARO z pewnością 
doskonale dopasuje do ciepłego wystroju i przyczyni się do 
lepszego nastroju.

KARO

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi 
metalowe

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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PIK

łóżko
LOZ.140 160/214/98
LOZ.160 180/214/98
LOZ.180 200/214/98

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 160/214/98
LOZ.P160 180/214/98
LOZ.P180 200/214/98

tkanina: GENUA 755         

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

Klasyczne piękno w miejskim wydaniu 
Nowoczesne, zaprojektowane w miejskim stylu, wzbogacone 
o klasyczne przeszycia na wezgłowiu łóżka z serii PIK świetnie 
sprawdzają się w minimalistycznym, pełnym dobrego smaku 
wnętrzu. Wykonane z mistrzowską precyzją doskonale 
wprowadzają do sypialni ciepłą atmosferę sprzyjającą 
odpoczynkowi.

kontrastowe przeszycie

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

kontrastowe
szwy

nogi 
metalowe

szafa DEKO str  146

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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Królestwo dobrych snów
Pięknie jest się wyspać w wygodnym łóżku z serii DALIA. 
Modernistycznie wyprofilowane wezgłowia podkreślone 
jednym poziomym wciągiem i dynamiczna linia skrzyni łóżka 
uwidaczniają jej wyjątkową klasę i zachęcają do odrobinę 
dłuższej drzemki.

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny tkanina: GENUA 709

DALIA
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łóżko
LOZ.140 162/227/125
LOZ.160 182/227/125
LOZ.180 202/227/125

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 162/227/125
LOZ.P160 182/227/125
LOZ.P180 202/227/125

szafa DEKO str  146

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 158/213/112
LOZ.P160 178/213/112
LOZ.P180 198/213/112

tkanina: APIA 2313

Ach śpij kochanie…
Łóżko w stylu glamour, wykończone na szczycie ozdobną 
metalową aplikacją i wciągami, podkreślonymi guzikami 
nada Twojej sypialni wyjątkowego charakteru i przemieni ją 
w prawdziwy pokój sypialny marzeń,  oazę spokoju, w której 
będziesz  mógł odpocząć i zregenerować siły.

FLORES

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dodatkowa
funkcja

wybrane
tkaniny

nogi
z tworzywa

nogi 
metalowe

nogi
drewniane

łóżko
LOZ.140 158/213/112
LOZ.160 178/213/112
LOZ.180 198/213/112

łóżka bez pojemnika

ML
noga metalowa 
chromowana

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

DW
noga drewniana

dostępna  
w kolorystyce N

PC
noga z tworzywa 

w pokryciu chromowym

łóżka z pojemnikiem

nogi do wyboru

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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Do każdego łóżka bez pojemnika,  możemy wybrać stelaż wykonany z 32 lub 52 listew sprężynujących połączonych pasem lub stelaż łóżka wykonany 
z 32 listew sprężynujących osadzonych na ramie. Do łóżek z pojemnikiem istnieje możliwość wyboru stelaża z 32 lub 50 listwami osadzonymi na 
metalowej ramie.

STELAŻE

Stelaże do łóżek z pojemnikiem

STELAŻ 32 listwy
STL.P32_140 
STL.P32_160
STL.P32_180

STELAŻ 50 listew
STL.P50_140 
STL.P50_160
STL.P50_180

Stelaże do łóżek bez pojemnika

STELAŻ 32 listwy
STL.32_140
STL.32_160
STL.32_180

STELAŻ RAMA 32 listwy
STL.RAM.32_140
STL.RAM.32_160
STL.RAM.32_180

STELAŻ 52 listwy
STL.52_140
STL.52_160
STL.52_180





Meble Systemowe
Ta grupa mebli tworzy systemy, które są wstanie ozdobić każde 
wnętrze, zarówno pokoju wypoczynkowego, sypialni, jak i pokoju 
młodzieżowego.  Różnorodna stylistyka i funkcjonalność sprawiają, że 
każdy z naszych Klientów znajdzie kolekcje, która idealnie wpisuje się 
w preferowany przez niego styl życia, spędzania wolnego czasu oraz 
potrzeby przechowywania lub eksponowania domowych przedmiotów. 



ciche
domykanie

132

Meble po skandynawsku
Charakter wnętrza tworzą ludzie i  przedmioty, którymi się 
otaczają. Meble z kolekcji HAGA zaprojektowane z największym 
kunsztem, z pewnością dodadzą smaku każdemu wnętrzu. 
Występujące w czterech odmianach kolorystycznych pozwolą z 
gustem urządzić wygodną dla każdego domownika, przestrzeń  
w osobliwym klimacie Skandynawii. 

HAGA

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę
odporność

na zarysowania
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korpus: real walnut
front: biel alaska
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HAGA

korpus: real walnut
front: real walnut
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fotel OLAND: APIA 2313
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HAGA

korpus: real walnut
front: biel alaska

korpus: buk iconic
front: biel alaska
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(II) buk iconic + buk iconic

(WR) real walnut + real walnut

(IB) buk iconic + biel alaska

(RB) real walnut + biel alaska

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

regał
REG.128

128/35/195

regał
REG.2S3P
60/35/195

szafka
SFK.1D2S
60/35/195

komoda
KOM.3D3S
165/45/94

szafka RTV
RTV.2S

128/45/47

komoda
KOM.1DP2S
128/47/70

szafka RTV
RTV.3S

187/45/47

stolik
STK.90

90/60/47

półka
POL.P.128

128/25/3.2

półka
POL.128

128/25/33

korpus: real walnut
front: biel alaska
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Spotkanie piękna z funkcjonalnością
Kolekcja MOMENT zaprojektowana została z myślą o tych, którzy 
dokładnie wiedzą czego chcą i marzą o tym, aby samodzielnie 
urządzić własną sypialnię. Elementy kolekcji dają niewyobrażalne 
wręcz możliwości dowolnego konstruowania i aranżowania szaf, 
łóżek, komód czy stolików nocnych. Wszystko po to, aby zarówno 
wygląd, jak i funkcjonalność sypialni spełniały codzienne potrzeby 
i najskrytsze marzenia.

możliwość 
zaprojektowania 

wnętrza szafy

MOMENT

mebel
modułowy

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę

odporność
na zarysowania

odporność na 
wchłanianie

dodatkowe
oświetlenie
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korpus: dąb craft złoty
front: krem mat / lustro

korpus: sosna loft krem
front: sosna loft krem / lustro
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MOMENT
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korpus: sosna loft krem 
front: sosna loft krem / biały połysk
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1

2

3

korpus fronty gotowa szafaakcesoria łóżko stoliki nocne komoda

MOMENT

Bazą szafy z kolekcji Moment jest korpus, dostępny w trzech szerokościach 200 cm, 250 cm oraz 270 cm. Wysokość korpusów wynosi 220 cm. 
W standardzie korpus szaf (w górnej części) posiada 3 drążki oraz jedną półkę środkową. Korpusy: 200cm i 250cm są korpusami szafy dwudrzwiowej, 
przesuwnej, korpus 270 cm posiada troje drzwi przesuwnych.

sosna
loft krem

(SL)

dąb
sonoma  

(DS)

 dąb 
sanremo 

(DR)

 dąb 
craft złoty 

(DZ)
korpus 200 cm

SZF. 200
200/68/220

korpus 250 cm
SZF. 250

250/68/220

korpus 270 cm
SZF. 270

270/68/220

WYBIERZ ROZMIAR I KOLOR KORPUSU SZAFY

czarny połysk
(A)

latte mat
(B)

biały połysk
(C)

krem mat
(D)

lustro
(LUS)

sosna 
loft krem

(G)

dąb sonoma
(H)

dąb 
sanremo

(E)

dąb 
craft złoty

(F)

PALETA KOLORÓW FRONTÓW SZAFY

SKOMPONUJ FRONTY SZAFY DWUDRZWIOWEJ LUB SZAFY TRZYDRZWIOWEJ
korpus 270 cm

L S P

Moment – krótka chwila do gotowej sypialni

korpus: dąb sanremo
front: dąb sanremo / latte mat
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FRONTY PODSTAWOWE
należy wybrać front lewy (L), front środkowy (S) i front prawy (P) z palety kolorów frontów szafy

przykładowe kompozycje frontów dla korpusu 270 cm

przykładowe kompozycje frontów dla korpusu 200 lub 250 cm

przykładowe kompozycje frontów dla korpusu 200 lub 250 cm

przykładowe kompozycje frontów dla korpusu 200 lub 250 cm

D.270.H.L
D.270.H.S
D.270.H.P

D.270.G.L
D.LUS.270.S
D.270.G.P

D.270.B.L
D.270.F.S
D.270.B.P

D.LUS.270.L
D.LUS.270.S
D.LUS.270.P

D.270.E.L
D.270.D.S
D.270.E.P

korpus 200 cm korpus 250 cm

L P L P

FRONTY PODSTAWOWE
należy wybrać front lewy (L) i front prawy (P) z palety kolorów frontów szafy

D.250.B.L 
D.250.F.P

D.200.H.L 
D.200.H.P

D.200.C.L 
D.LUS.200.P

D.250.D.L 
D.250.E.P

D.200.C.L
D.200.A.P

D.LUS.250.L
D.250.B.P

FRONTY ŁĄCZONE (kpl. 2 szt.)

 front prawy (P) jest lustrzanym odbiciem frontu lewego (L), fronty należy wybrać z palety kolorów frontów szafy

PL

D.250.GAGPL

D.200.FD D.250.FBD.200.HC D.250.BG

D.200.CGC D.200.BFB D.250.FDF

FRONTY Z LUSTREM (kpl. 2 szt.)

front prawy (P) jest lustrzanym odbiciem frontu lewego (L), fronty należy wybrać z palety kolorów frontów szafy

D.LUS.200.B D.LUS.200.C D. LUS.250.E D.LUS.250.FPL

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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4 WYBIERZ AKCESORIA
Do wybranego układu szafy, udekorowanej frontami, masz możliwość dobrania ramy pogrubiającej z oświetleniem lub bez oraz zaprojektowania 
wnętrza szafy zgodnie z własnymi potrzebami. 
Umożliwia to bogaty zestaw akcesoriów: zestawy półek czy szuflad, wysuwane kosze oraz wieszaki na spodnie czy odkurzacz. Półki i szuflady 
wykonane są z płyty laminowanej, dostępnej w tych samych kolorach co korpus szafy.

Rama pogrubiająca występuje w 3 wymiarach i 4 wybarwieniach w kolorze korpusu. Rama pogrubiająca z oświetleniem posiada 2 punkty 
świetlne (SZF.200, SZF.250) lub 3 punkty świetlne (SZF.270) oraz zasilacz i przewód.

pakiet 3 półek
POL.3

60/50/2

pojedyncza półka
POL.1Z
60/50/2

półka
POL.250

124/60/32

półka
POL.270

144/60/32 

pakiet 5 półek
POL.5

60/50/2

do pakietu 3 szuflad lub pakietu 3 metalowych 
koszy istnieje konieczność zamówienia półki 

zaczepowej POL.1Z lub pakietu 3 półek POL.3pakiet 3 szuflad
SZUF.3S

60/47/18

pakiet 
3 metalowych koszy

KSZ.3S
60/48/15, 60/48/10

wieszak na spodnie
WIE.S

21/51/20

wieszak na rurę 
odkurzacza

WIE.O
32/8/29

stelaż na obuwie
STL.O

60/45/12

rama pogrubiająca
RAM.200

RAM 200 
RAM.200.LED 
209/26/225

RAM 250
RAM.250.LED 
259/26/225

RAM 270
RAM.270.LED 
279/26/225

samodomykacz
drzwi przesuwnych

SDD.Z

samodomykacz
drzwi środkowych

SDD.S
dedykowany  

wyłącznie do SZF.270

drążek
DRW.U.60
60/2,5/2,5

MOMENT
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5

6

7

WYBIERZ ŁÓŻKO
Twoja szafa jest już gotowa. Dodatkowo do szafy możesz dobrać komodę, stoliki nocne lub łóżko z zagłowiem tapicerowanym. 

LOZ. 140, LOZ.P140
LOZ. 160, LOZ.P160
LOZ. 180, LOZ.P180

WYBIERZ KORPUS ŁÓŻKA 

Korpus łóżka możemy wybrać 
w trzech szerokościach, 
z pojemnikiem lub bez pojemnika. 

WYBIERZ STELAŻ ŁÓŻKA 

Do każdego łóżka bez pojemnika,  możemy wybrać stelaż wykonany z 32 lub 52 listew sprężynujących połączonych 
pasem lub stelaż łóżka wykonany z 32 listew sprężynujących osadzonych na ramie. Do łóżek z pojemnikiem istnieje 
możliwość wyboru stelaża z 32 lub 50 listwami osadzonymi na metalowej ramie.

stelaże do łóżek bez pojemnika stelaże do łóżek z pojemnikiem

WYBIERZ ZAGŁOWIE ŁÓŻKA

Możesz wybrać zagłowie tapicerowane typu A lub B, dostępne w szerokiej palecie tkanin. 

ZAG.140.A 154/10/97
ZAG.160.A 175/10/97
ZAG.180.A 194/10/97

ZAG.140.B 154/10/97
ZAG.160.B 175/10/97
ZAG.180.B 194/10/97

łóżko z zagłowiem

ZAG.140 154/213/97
ZAG.160 175/213/97
ZAG.180 194/213/97

LOZ140, LOZ.P140 +
LOZ160, LOZ.P160 + 
LOZ180, LOZ.P180 + 

Mamy do wyboru stolik nocny z płyty laminowanej z jedną szufladą oraz stolik tapicerowany (w dostępnej palecie tkanin) z elementami 
z płyty, również z jedną szufladą, do wyboru w 4 kolorach wybarwienia korpusów szaf.

Do wybranych mebli dobierz komodę z czterema szufladami z płyty laminowanej do wyboru w 4 kolorach wybarwienia korpusów szaf.

STNT.1S + STNT.KORP 
60/40/42

STN.1S 
45/38/43

KOM.4S 
103/47/98

WYBIERZ STOLIK NOCNY

DOBIERZ KOMODĘ

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

STELAŻ 32 listwy
STL.P32_140 
STL.P32_160
STL.P32_180

STELAŻ 50 listew
STL.P50_140 
STL.P50_160
STL.P50_180

STELAŻ 32 listwy
STL.32_140
STL.32_160
STL.32_180

STELAŻ RAMA 32 listwy
STL.RAM.32_140
STL.RAM.32_160
STL.RAM.32_180

STELAŻ 52 listwy
STL.52_140
STL.52_160
STL.52_180
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Pokaż swoją kreatywność
Z kolekcją DEKO, świat nowoczesnych, dopasowanych 
do indywidualnego gustu szaf z przesuwnymi drzwiami 
stoi przed nami otworem! Rozmiar i kolorystyka korpusu, 
wybrana z bogatego zbioru, oryginalna grafika na froncie czy 
dodatkowe wyposażenie – wszystko to i jeszcze więcej zależy 
tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni, która z kolekcją DEKO 
z pewnością nie zawiedzie.

DEKO

mebel
modułowy

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę

odporność
na zarysowania

dodatkowe
oświetlenie

korpus: sosna loft krem 
front: latte połysk / lustro
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korpus: dąb craft biały 
front: dąb craft biały / szary połysk grafika 83

korpus: dąb sanremo 
front: dąb sanremo / biały połysk
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DEKO
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korpus: dąb sanremo 
front: dąb sanremo / lustro
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1

2

dąb sonoma
(DS)

dąb sonoma
(DS)

Bazą każdej szafy z kolekcji DEKO jest korpus, dostępny w czterech szerokościach 160 cm, 200 cm, 230  cm i 250 cm. Wysokość i głębokość korpusu jest stała 
i wynosi odpowiednio 240 cm i 63 cm. W standardzie szafa (w górnej części) zawiera 2 półki (SZF.160) oraz 3 półki (SZF.200, SZF.230, SZF.250) i 3 drążki ubraniowe 
(SZF.160) lub 4 drążki ubraniowe (SZF.200, SZF.230, SZF.250). 
Korpus o szerokości 160 cm i 200 cm zawiera w dolnej części dodatkową półkę.

biały
(BL)

buk twardzielowy
(BT)

buk twardzielowy
(BT)

korpus 160 cm
SZF.160

160/63/240

korpus 200 cm
SZF.200

200/63/240

korpus 230 cm
SZF.230

230/63/240

korpus 250 cm
SZF.250

250/63/240

WYBIERZ ROZMIAR SZAFY I DOPASUJ KOLOR KORPUSU

3 KROKI DO GOTOWEJ SZAFY

SKOMPONUJ  FRONTY

kasztan klasyczny
(KK)

kasztan klasyczny
(KK)

venge ciemne
(VE)

venge 
ciemne
(VE)

czarny
(CZ)

dąb sanremo 
(DR)

dąb sanremo 
(DR)

sosna loft krem 
(SL)

sosna loft krem
(SL)

dąb craft biały
(CB)

dąb craft biały 
(CB)

FRONTY W CAŁOŚCI WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ (dostępne w pakiecie 2 sztuk)

FRONTY WYKONANE Z PŁYTY LAMINOWANEJ POŁĄCZONEJ Z LUSTREM (dostępne w pakiecie 2 sztuk)

SS
szary połysk

LUS LUS

CC
biały połysk

EE
kasztan 

klasyczny

HH 
dąb 

sonoma

FF
buk 

twardzie-
lowy

GG
venge 

ciemne

NN
kość 

słoniowa 
połysk

LL
latte połysk

II
sosna loft 

krem 

JJ
dąb craft 

biały 

MM
dąb 

sanremo 

AA
czarny 
połysk

czarny 
połysk

(A)

biały 
połysk

(C)

buk 
twardzielowy

(F) 

venge 
ciemne

(G)

sosna loft 
krem

(I)

szary 
połysk

(S)

dąb craft 
biały 

(J)

latte 
połysk

(L)

dąb 
sanremo

(M)

kasztan 
klasyczny

(E)

dąb 
sonoma

(H)

kość słoniowa 
połysk

(N)

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUS LUS

LUSLUSLUS LUSLUS LUS

 KORPUS  DODATKOWE WYPOSAŻENIE    FRONT  GOTOWA SZAFA

DEKO
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czarny 
połysk

(A)

biały
połysk

(C)

buk 
twardzielowy

(F) 

venge 
ciemne

(G)

sosna loft 
krem

(I)

szary
połysk

(S)

dąb craft 
biały 

(J)

latte
połysk

(L)

dąb 
sanremo

(M)

kasztan 
klasyczny

(E)

dąb 
sonoma

(H)

kość słoniowa 
połysk

(N)

FRONTY KOMBINOWANE (dostępne  w pakiecie 2 sztuk)

1.  Fronty wykonane z połączenia dwóch kolorów płyty laminowanej na wysoki połysk (P), w ramach czterech podstawowych wzorów:

2.   Fronty wykonane z połączenia płyty laminowanej na wysoki połysk (P) oraz płyty o wybarwieniu dekoru drewna (D)  w stosunku 2P:2D, w ramach dwóch 
podstawowych wzorów:

2D.200.MLLM 2D.200.SIIS2D.200.HAAH 2D.200.NFFN

Przykładowe połączenia dla korpusu SZF.200

2D.200.AHAA 2D.200.LMLL 2D.200.NFNN 2D.200.SISS

3.  Fronty wykonane z połączenia płyty laminowanej na wysoki połysk (P) oraz płyty o wybarwieniu dekoru drewna (D)  w stosunku 3P:1D, w ramach jednego 
wzoru:

Przykładowe połączenia dla korpusu SZF.200

4.  Fronty wykonane z połączenia płyty laminowanej na wysoki połysk (P) oraz płyty o wybarwieniu dekoru drewna (D)  w stosunku 1P:3D, w ramach jednego 
wzoru:

2D.200.FNFF 2D.200.HAHH 2D.200.MLMM 2D.200.ISII

Przykładowe połączenia dla korpusu SZF.200

Przykładowe połączenia  dla korpusu SZF.200

2D.200.LLLL 2D.200.NANN 2D.200.CSCS 2D.200.CAAC

czarny 
połysk

(A)

biały
połysk

(C)

szary
połysk

(S)

latte 
połysk

(L)

kość słoniowa 
połysk

(N)

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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DEKO
FRONTY Z GRAFIKĄ

Różnice w kadrowaniu na przykładzie grafiki nr 23
Niewielka część grafiki wchodzi pod środkowy profil uchwytowy.

Błędna interpretacja obrazu, spowodowana złudzeniem optycznym, może sprawiać wrażenie nierówności grafiki. Jest to efekt dystansu pomiędzy zamontowanymi frontami.

D. 160/23 D. 200/23 D. 230/23 D. 250/23

Grafiki na frontach korpusu 200 cm. 

Grafika umieszczona na obu frontach szafy. Każdą z nich dostosowano do czterech wymiarów korpusów. 
W zależności od szerokości korpusu, mogą wystąpić różnice w kadrowaniu danej grafiki (o szczegółach powinien poinformować Sprzedawca).
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3

Rama pogrubiająca występuje 
w 4 wymiarach 

i 9 wybarwieniach
w kolorach korpusu

208/20/243 238/20/243 258/20/243168/20/243RAM.

stelaż na obuwie
STL.O

60/45/12
samodomykacz drzwi 

przesuwnych SDD
oświetlenie
OSW.SLIM

wieszak 
na rurę odkurzacza

WIE.O
32/8/29

wieszak na spodnie
WIE.S

21/51/20

półka
POL.230

104/50/32
przeznaczona 

tylko do SZF.230

półka
POL.250

124/50/32
przeznaczona 

tylko do SZF.250

pakiet 5 półek
POL.5

60/50/2

pojedyncza 
półka

POL.1Z
60/50/2

pakiet 3 półek
POL.3

60/50/2

Oprócz zewnętrznego wyglądu szafy, mamy także sposobność dostosowania jej wyposażenia. Umożliwia to bogaty zestaw elementów, takich 
jak np.: szuflady, wysuwane kosze, dodatkowe półki czy oświetlenie. Półki i szuflady wykonane z płyty laminowanej dostępne są w tych 
samych kolorach co korpusy.

DOBIERZ DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

pakiet 
3 metalowych koszy

KSZ.3S
60/48/15, 60/48/10

do pakietu 3 szuflad lub pakietu 
3 metalowych koszy konieczność 

zamówienia półki zaczepowej POL.1Z 
lub pakietu 3 półek POL.3pakiet 3 szuflad

SZUF.3S
60/47/18



odporność
na zarysowania

szafa
SZF.S2DP

250/60/221

szafa
SZF.W2DP

200/60/221
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POLA

Dopasowanie i wygoda
Sypialnia POLA łączy w sobie funkcjonalność i wysokie 
walory estetyczne. Meble charakteryzują się prostymi, 
minimalistycznymi kształtami, bez zbędnych „ozdobników”- 
jest wszystko to, co pozwala stworzyć dla nas najintymniejsze 
miejsce w domu. Cóż trzeba więcej?

dodatkowa
funkcja

UV

dąb sanremo + biały połysk

zobacz produkt:



komoda
KOM.2D2S
100/44/122

komoda
KOM.S4S

100/44/97

stolik nocny
STN.1S

50/44/45

półka
POL.100

100/20/15

zagłówek
ZAG.140/GENUA

140/6/40
ZAG.160/GENUA

160/6/40
ZAG.180/GENUA

180/6/40

łóżko
LOZ.P140

147/206/90
LOZ.P160

167/206/90
LOZ.P180

187/206/90
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dąb sanremo/biały połysk

dobierz stelaż do łóżka str. 129



szafa
SZF.S2DP

250/60/221

szafa
SZF.W2DP

200/60/221

sosna bielona + biały połysk
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POLA



komoda
KOM.2D2S
100/44/122

komoda
KOM.S4S

100/44/97

stolik nocny
STN.1S

50/44/45

półka
POL.100

100/20/15

łóżko
LOZ.P140

147/206/90
LOZ.P160

167/206/90
LOZ.P180

187/206/90

zagłówek
ZAG.140/GENUA

140/6/40
ZAG.160/GENUA

160/6/40
ZAG.180/GENUA

180/6/40
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Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

sosna bielona/biały połysk

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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Symfonia dobrego smaku
Kolekcja mebli MELODY przeznaczony jest dla osób, które 
w swojej sypialni szczególnie doceniają harmonię i wolność 
wyboru. 4-drzwiowa szafa, komoda, stoliki nocne i łóżka 
podkreślone tapicerowanym zagłówkiem zaopatrzone są w 
wiele przydatnych funkcjonalności i pozwalają na stworzenie 
w sypialni swojego własnego, rajskiego zakątka.

MELODY

dekoracyjne wezgłowie

komoda
KOM.4S

103/44/95

szafa
SZF.4D

200/60/212

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę

odporność
na zarysowania

dodatkowe
oświetlenie

odporność na 
wchłanianie
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łóżko
LOZ.160

165/205/85

stolik nocny
STN.1S

53/35/36

zagłówek
ZAG.160
136/4/40

dąb craft biały/ szary połysk

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość
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MELODY

dąb craft złoty/ krem mat

dąb sanremo/
latte mat
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rama
RAM.200

206/20/214

rama
RAM.200.LED
206/20/214

Rama pogrubiająca z oświetleniem LED posiada 2 punkty świetlne w postaci taśmy LED.

stelaż
STL.RAM.32

(32 listwy sprężyste 
osadzone na ramie 

drewnianej)

stelaż
STL.LS.32

(32 listwy sprężyste 
połączone pasem)

stelaż
STL.LS.52

(52 listwy sprężyste 
połączone pasem)

zagłówek
ZAG.140
116/4/40

zagłówek
ZAG.160
136/4/40

szafa z ramą pogrubiającą

kolory korpusów kolory frontów

dąb
craft złoty 

(DZ)

dąb
sanremo

(DR)

dąb 
craft biały

(CB)

dąb sanremo/ 
latte mat
(DR/LT)

dąb craft złoty/
krem mat
(DZ/KR)

dąb craft biały/
szary połysk

(CB/SQ)

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

łóżko
LOZ.140

145/205/85

łóżko
LOZ.160

165/205/85

łóżko z zagłówkiem

komoda
KOM.4S

103/44/95

stolik nocny
STN.1S

53/35/36

RAM.200
206/20/214

SZF.4D
200/60/212
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Nowa jakość komfortu
Kolekcja BIANCA powstała z niebanalnego połączenia - przy 
jej projektowaniu zastosowano minimalistyczne kształty 
i niebanalne kolory, które nie tylko świetnie się uzupełniły, 
ale stworzyły dodatkowo nową, wyjątkową jakość. To idealna 
mieszanka funkcjonalności z wygodą, która z pewnością ożywi 
każdą sypialnię.

BIANCA

pojemnik

szafa z drzwiami przesuwnymi
SZF.S2DP

250/60/221

szafa z drzwiami przesuwnymi
SZF.W2DP

200/60/221

havana + wanilla połysk (HW)

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę

odporność
na zarysowania

dodatkowe
oświetlenie

ciche
domykanie
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komoda
KOM.4D

100/44/122

komoda
KOM.2D2S
100/44/122

komoda
KOM.S4S

100/44/97

komoda
KOM.W4S
55/44/97

szafka wisząca
SFW.2K1P
166/25/30

półka
POL.100

100/20/15

stolik nocny
STN.1S

50/44/45

oświetlenie
OSW.SLIM

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140

147/206/76
LOZ.P160

167/206/76
LOZ.P180

187/206/76

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

dobierz stelaż do łóżka str. 129
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Wszystko na miejscu
Meble z kolekcji ALMOND świetnie się odnajdują. W pokoju 
dziennym. W sypialni. W jadalni. W pokoju młodzieżowym. 
Zaprojektowane z największym kunsztem, z pewnością 
dodadzą smaku każdemu wnętrzu i sprawią, że życie 
będzie znacznie wygodniejsze, między innymi dzięki 
bezuchwytowemu systemowi otwierania drzwi.

ALMOND

UV

odporność 
na działanie 
promieni UV

odporność na 
działanie płynów

i wilgoci

odporność 
na wysoką 

temperaturę

odporność
na zarysowania

dodatkowe
oświetlenie

ciche
domykanie
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venge arusha
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ALMOND
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venge arusha
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ALMOND

dąb sonoma
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stolik nocny
STN.1S  

49/38/46

zagłówek
ZAG.160  
169/6/52

zagłówek
ZAG.140  
149/6/52

oświetlenie ledowe RGB
LED.RGB

venge arusha (VA) dąb sonoma (DS)

jednopunktowe oświetlenie 
ledowe

OSW.2W.BC

zasilacz do oświetlenia 
ledowego
ZAS.FB.15W

oświetlenie
OSW.SLIM

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P140 

165/207/95

łóżko z pojemnikiem
LOZ.P160   

185/207/95

biurko
BIU.1D

140/60/76

regał
REG.5P

68/43/200

stół
STO.150R 

150-190/90/76

półka
POL.116 

117/22/20

szafka rtv
RTV.3S3P 

167/43/59

półka
POL.67 

68/22/20

stolik kawowy
LAW.110 

110/60/52

stolik kawowy
STK.80 

80/60/54

szafka wisząca
SFW.167 

167/30/35

komoda
KOM.2S2P 
68/43/126

komoda
KOM.4D 

117/43/126

komoda
KOM.1D2S 
68/43/126

komoda
KOM.3D3S 
167/43/89

komoda
KOM.3S 

90/43/89

Wymiary podane w cm: szerokość/głębokość/wysokość

witryna
WIT.1DS2S 
68/43/200

szafka
SFK.1D2S 
68/43/200

szafa
SZF.2D2S 

117/60/200

szafa z drzwiami przesuwnymi
SZF.2DPLUS 
200/68/220

dobierz stelaż do łóżka str. 129dobierz stelaż do łóżka str. 129
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Wybierz wygodę i funkcjonalność

Funkcja regulacji zagłówków

Funkcja relax

Funkcja spania

Meble tylko pozornie wyglądają tak samo  Przemyślana i dopracowana do najdrobniejszego szczegółu funkcjonalność 
sprawia, że meble mają wszechstronne ale też różne zastosowanie  Wybierz więc, dogodną dla siebie sofę, narożnik lub zestaw 
mebli do pokoju dziennego, sypialni lub pokoju młodzieżowego  Przy wyborze zawsze kieruj się wielkością i charakterem 
mieszkania oraz zadaniami jakie przed meblem stawiasz  W większym pokoju możesz postawić obszerną kanapę lub duży 
narożnik, fotel i stolik, a przy małym mieszkaniu pamiętaj o jego ograniczeniach  Meble muszą być mniejsze i wielofunkcyjne  
Wybierz sofę lub kompaktowy narożnik z funkcją spania dla nieprzewidzianych gości i pojemnikiem na pościel   Wykorzystaj 
ofertę mebli systemowych – szafek, komód, witryn aby spójnie i funkcjonalnie zaaranżować domową przestrzeń  Do sypialni 
polecamy wygodne łóżko z tapicerowanym wezgłowiem – przyda się, kiedy będziesz miał ochotę na poczytanie przed 
snem  Przyda się również pojemna szafa, która pomieści nie tylko Twoje rzeczy ale i wszystkie „drobiazgi” Twojej pociechy    
 
Jeśli chcesz, aby meble służyły na lata, podejmij przemyślaną decyzję i wybierz te funkcjonalności, które spełnią Twoje 
oczekiwania!

pozwala na szybkie rozłożenie narożnika czy sofy i zamianę 
ich w miejsce do spania  Salon może wtedy pełnić rolę 
pokoju gościnnego oferując komfortowy wypoczynek  
Poznaj sposoby rozkładania naszych mebli str  174

pozwala na ustawianie (wysuwanie) siedziska i oparcia 
w optymalnej dla użytkownika pozycji  Meble z funkcją 
relax posiadają manualny lub elektryczny mechanizm 
rozkładania  

daje możliwość regulacji wysokości oraz położenia 
zagłówków zgodnie z aktualnymi potrzebami  Rozłożone 
zagłówki stanowią doskonałą podporę pod głowę, 
umożliwiając wygodny wypoczynek także w pozycji 
siedzącej 
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Panel audio

Dodatki i akcesoria

Wnętrza szaf

Półki, schowki i pojemniki

elementy takie jak stoliczki Play, pufy, poduszki itp  
są wygodne i w wielu sytuacjach niezastąpione, ale 
również wzbogacają aranżację wnętrza  Dodatkowe 
oświetlenie umieszczone w meblach przede wszystkim 
dekoruje, ale także jest niezwykle użyteczne 

znajdujące się w pufach, sofach, narożnikach i łóżkach 
pozwalają na lepsze przechowywanie zarówno 
mniejszych jak i większych rzeczy  Usprawniają i lepiej 
zorganizują naszą przestrzeń  

możliwe do własnej aranżacji, jaką dają nam kolekcje 
MOMENT i DEKO pozwala na dostosowanie przestrzeni 
szafy do naszych potrzeb 

wyposażony w 2 głośniki oraz subwoofer pozwala na 
odtwarzanie muzyki (Bluetooth) oraz ładowanie telefonu 
za pomocą podłączenia USB  Wypoczynek staje się 
przyjemny!
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Tkaniny, skóry  
i płyty meblowe

Oferta firmy WAJNERT MEBLE to nie tylko bogactwo form 
stylistycznych, ale także największy na rynku wybór tkanin 
obiciowych  Wielobarwna paleta wysokogatunkowych 
materiałów obejmuje m in : popularne tkaniny 
gładkie, wzorzyste żakardy, aksamitne welury, łatwe 
w utrzymaniu czystości mikrofibry oraz nowoczesne 
tkaniny łatowczyszczące  Uzupełnieniem kolekcji tkanin 
są wysokiej jakości skóry naturalne 

Każdy rodzaj tkaniny ma odmienny charakter i inne 
właściwości  Tkaninami wartymi szczególnej uwagi 
są te łatwoczyszczące  Ich struktura nie powala by 
zabrudzenia wniknęły w głąb włókien i dały się łatwo 
usunąć  Tę właściwość docenią zapewne rodzice małych 
dzieci i właściciele czworonogów, którzy najlepiej 
wiedzą jak trudno zachować mebel w czystości  Równie 
ważna jest ogólna wytrzymałość tkaniny wyrażona 
ilością cykli w teście Martindale  Im wyższa liczba cykli 
tym tkanina dłużej wytrzyma intensywne użytkowanie  

Z innych ważnych cech tkanin, znajdujących się w ofercie 
WAJNERT MEBLE są: odporność na światło, wysoka 
gramatura oraz odporność na piling  Bardzo bogata gama 
tkanin obiciowych i skór naturalnych pozwoli na idealne 
dopasowanie się do Państwa gustów i wymagań 

Meble WAJNERT produkowane są z wysokiej jakości płyt laminowanych, odpornych na wysokie temperatury, odbarwienia, 
ścieranie, uderzenia, i zarysowanie  Wykończane są obrzeżami ABS o podobnych właściwościach  Różnorodność kolorystyczna 
to podstawowy atut tych materiałów 

Pomocna w dokonywaniu wyboru mebli będzie dla Ciebie ekspozycja gotowych mebli obecna w salonach meblowych oraz 
możliwość obejrzenia próbników dostępnych tkanin i skór oraz wybarwień płyt i nóg   
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Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej, dołączonej do 
mebla  Przestrzeganie tych zasad jest gwarancją, iż będą one nam służyły długie lata 

Informator Producenta 

Meble wypoczynkowe przeznaczone są głównie do wypoczynku a meble z możliwością ich rozłożenia (funkcja spania) służą 
do spania  Po rozłożeniu funkcji spania (w zależności od jego typu) może wystąpić różnica w wysokości na powierzchni spania 
Naturalnym efektem użytkowania mebli są marszczenia i pofałdowania pokrowców mebla 
W trakcie użytkowania mebli z miękkimi poduchami, należy powtarzać ich formowanie (poprzez wyklepywanie) w zależności 
od intensywności ich użytkowania 
Niewskazane jest siadanie na podłokietnikach, stawanie i skakanie na siedzisku, oparciu lub pojedynczych listwach 
sprężynujących 
Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było 
zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj  zbyt wysoką, względnie niską temperatury i wilgotnością 
powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych  
Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, 
a wilgotność względna powietrza od 40 do 60% 
Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych 
W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych 
substancji szkodliwych  
Meble należy utrzymywać w czystości  Nie należy dopuszczać do mocnego zabrudzenia materiału obiciowego a jego 
prawidłowa pielęgnacja zapewnia utrzymanie walorów estetycznych mebla przez długi czas 
Powierzchnie mebli z laminatu, PCV oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie 
niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką  Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić 
wyłącznie suchą, miękką ściereczką 

Użytkowanie mebli

Przed zakupem mebli

Meble wypoczynkowe różną się miedzy sobą  W meblach mogą wystąpić różnice w stopniu twardości i sprężystości 
poszczególnych elementów mebla  Głównie za sprawą wypełnienia (gęstości pianki, rodzaju sprzężyn) oraz ich 
funkcjonalności: sofy, narożniki z funkcją spania mogą mieć inny komfort siedziska niż te same meble, które tej funkcji nie 
posiadają  
Meble wykonane w skórze naturalnej mogą posiadać dodatkowe przeszycia, inne niż meble wykonane w tkaninie lub 
ekoskórze  Naturalnym efektem użytkowania mebli ze skóry jest zmiana miękkości poduch siedziskowych i oparciowych  
Skóry posiadają charakterystyczne cechy, podkreślające jej naturalne pochodzenie: żyły, fałdy tłuszczu, nakłucia owadów, 
blizny, różnice w fakturze, różnice w odcieniu, specyficzny zapach 
Do zdejmowania opakowania mebli nie używamy ostrych narzędzi, ponieważ grozi to nieodwracalnemu uszkodzeniu ich 
obicia (w przypadku uszkodzeń mechanicznych nowych mebli należy zachować folię opakowania do przyjazdu serwisu 
gwarancyjnego) 
Dokonując zakupu dodatkowych mebli należy mieć świadomość możliwości wystąpienia różnic w odcieniu tkaniny, którą 
wcześniej był tapicerowany mebel, oraz różnic w komforcie mebla, wynikających z zastosowania przez producenta innej 
partii surowca do jego produkcji  
Z uwagi na elementy miękkie (puch silikonowy, pianka) możliwe są różnice kształtów, wypukłości, wysokości i wymiarów 
gotowych mebli w stosunku do wymiarów zawartych w informatorach marketingowych producenta  Jest to typowa cecha 
dla mebli tapicerowanych, których proces oparty jest na pracy ręcznej 
Mogą wystąpić naturalne różnice w miękkości pomiędzy meblami na ekspozycji, a tymi zamówionymi przez klienta, 
wynikającymi z naturalnego zużywania się mebli na ekspozycji i zastosowania różnych obić mebla 
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Zastosowane mechanizmy
rozkładania mebli

1) DELFIN

ROZKŁADANIE TYPU 01
ALTO, BARCELONA, BRAVO, DAKAR, EGO, 
HORN, LOFT, MOORE, TABOO

2)ROZKŁADANIE TYPU 08
LARUS, NOBILA

3)ROZKŁADANIE TYPU 07
SOFA ALTO, SOFA EGO,
SOFA DAKAR, SOFA TABOO

4)ROZKŁADANIE TYPU 05
DAVOS

5)
ROZKŁADANIE TYPU 02
OLAND, ROCK, WEST 

7)
ROZKŁADANIE TYPU 04
CAPITOL, LIFE, KELLY

8)ROZKŁADANIE TYPU 09
SOFA BRAVO

9)
ROZKŁADANIE TYPU 06
SPACE

ROZKŁADANIE TYPU 03
ASPEN, PRESTO 6)



175

znaczenie symboli

Wskazówki techniczne

wybarwienia półek (ROCK)

B1
jasny klon

B2
jasna jabłoń

B3
ciemny dąb

B4
czarny

        

BAR ‐ barek
BF ‐ bez funkcji
BIU ‐ biurko
CR ‐ noga chromowa
DR ‐ drążek
DW ‐ noga drewniana
FOT ‐ fotel
H ‐ moduł rogu
KOM ‐ komoda
KSZ ‐ kosz
LAW ‐ ława
LCK ‐ łącznik
LED ‐ listwa diodowa
LOZ ‐ łóżko
LUS ‐ lustro
M ‐ moduł narożnika
MBOX ‐ box audio
N ‐ noga drewniana
NAD ‐ nadstawka
NAR ‐ narożnik
OSW ‐ oświetlenie
OT‐ otomana 
P ‐ pojemnik
PAN ‐ panel
POD ‐ poduszka
POJ ‐ pojemnik

POL ‐ półka
PUF ‐ pufa
R ‐ funkcja rozkładania
RAM ‐ rama pogrubiająca
REG ‐ regał
RF ‐ wysuwane siedzisko
RGB - listwa ledowa ze światłem kolorowym
S ‐ stelaż
SDD ‐ samodomykacz drzwi przesuwnych
SFK ‐ szafka
SFW ‐ szafka wisząca
SOF ‐sofa
STK ‐ stolik
STN ‐ stolik nocny
STNT ‐ stolik nocny tapicerowany
STO ‐ stół
SZF ‐ szafa
TOL ‐ toaletka
W ‐ wózek
WER ‐ wersalka
WIE ‐ wieszak
WIT ‐ witryna
WWL - listwa ledowa ze światłem białym
ZAG ‐ zagłówek
ZAS ‐ zasilacz

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych produktów. Kolory na zdjęciach mogą 
różnić się od rzeczywistych. Z uwagi na technologię produkcji, na płycie laminowanej oklejoną folią, mogą być widoczne mikroskopijne zanieczyszczenia, co nie 
stanowi podstawy do reklamacji.  Szczegółowe informacje o meblach zawarte są w kartach produktów. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania dokładnych 
informacji o meblach. Meble systemowe sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Prezentowane w niniejszym katalogu informacje nie stanowią 
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wzory prawnie chronione. Produkcja, oferowanie lub sprzedaż mebli o wyglądzie identycznym bądź podobnym 
do mebli prezentowanych w katalogu bez zgody uprawnionego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej we właściwych przepisach. Ze względu na 
elementy miękkie i rodzaj obicia mebla mogą wystąpić różnice w wymiarach.

wybarwienia nóg i półek

N3
rustykal

N4
orzech

N7
czarny

N12
biały

N10
naturalny

N11
ciemny orzech

N9
wenge

N13
dąb naturalny

N8
srebrny

N2
olcha

kolorystyka nici kontrastowych

K4K2 K6K1 K5K3 K7 K8 K9 K10K0
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Salony Sprzedaży

Więcej inspiracji

Firma WAJNERT MEBLE realizuje sprzedaż swoich 
produktów poprzez sieć salonów meblowych  
W całej Polsce jest ich ponad 300  W nich, dzięki dużej 
powierzchni ekspozycyjnej oraz fachowej pomocy 
sprzedawcy, każdy klient ma szansę znaleźć inspirujące 
rozwiązania dla własnego wnętrza 

Zajrzyj na www.wajnert.pl 
oraz na www.facebook.com/WajnertMeble

Najbliższy salon meblowy 
znajdziesz na  
www.wajnert.pl/salony-meblowe

Zobacz również naszą ofertę mebli BASIC
oraz portfolio mebli kontraktowych

WAJNERT MEBLE sp  z o o  S K A 
ul  Kolejowa 67
PL 56-513 Międzybórz

Biuro Obsługi Klienta 
T +48 62 78 69 740
F +48 62 78 69 720
E  bok@wajnert com pl





WAJNERT MEBLE  sp. z o.o.  S.K.A., ul. Kolejowa 67 | PL 56-513 Międzybórz
T   +48 62 78 69 740 | F   +48 62 78 69 720 | E   bok@wajnert.com.pl
www.wajnert.pl ed
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