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Meble nie są tylko dodatkiem do wnętrz, to one przechowują nasze 
skarby i tworzą miejsce, do którego wracamy po ciężkim dniu, by 
odpocząć. Bo meble to nasze codzienne życie, nasza przestrzeń, 
nasz dom. Bo meble to                    . 
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komoda 3d
155 / 92,5 / 42 cm

komoda 2d3s
180 / 92,5 / 42 cm

witryna niska 1d1w
90 / 134,5 / 42 cm

regał otwarty 1s
90 / 197,5 / 42 cm

witryna 1w
 64 / 197,5 / 42 cm

szafa 2d
 90 / 197,5 / 60 cm

szafka RTV 2k/155
155 / 45,5 / 42 cm

biurko 1d1s/120
 120 / 74 / 60 cm

ława 120
 120 / 40 / 60 cm

półka 155
155 / 24,5 / 27 cm

SANTES

brył do aranżacji pokoju dziennego, młodzieżowego i home office.10

W ŚWIECIE GEOMETRII

Zeskanuj kod 

i zobacz 
więcej aranżacji

NOWOŚĆN

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Korpusy: płyta 
meblowa laminowana

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana

Kolor: dąb craft złoty/ antracyt

Uchwyty: plastikowe

Nóżki: metalowe

+ Nowoczesny styl kolekcji dający wiele możliwości aranżacji
   wnętrz.
+ Przyciemnione szyby w przeszkleniach wyróżniają Santes
   spośród innych kolekcji.
+ Proste geometryczne bryły oparte na czarnych
    wyróżniających się nóżkach. 
+ Dostępne dwie wersje kolorystyczne mebli umożliwiają 
   idealne dopasowanie do własnych preferencji.

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy 
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szafka RTV 3d/115
113,5 / 60 / 40 cm

szafa 4d
77 / 200 / 55 cm

komoda 4s
77 / 101 / 40 cm

komoda 4d2s
150 / 101 / 40 cm

witryna 1d1w
40 / 200 / 40 cm

witryna niska 2d2w
77 / 164 / 40 cm

półka 150
150 / 24,5 / 23,5 cm

półka 80
77 / 24,5 / 23,5 cm

PALMOR

brył do aranżacji pokoju dziennego.8

MIŁOŚNIK DESIGNU

Zeskanuj kod 

i zobacz 
więcej aranżacji

NOWOŚĆN

Korpusy: płyta meblowa 
laminowana

Nogi: metalowe

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana 
pogrubiana

Kolor: biały mat / dąb craft złoty

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

+ 3 kolory w jednej bryle.
+ Fronty bez uchwytów nadają kolekcji nowoczesnego
   wyglądu.
+ Metalowe nogi nadają meblom nowoczesności.
+ Oświetlenie półek wewnątrz witryn dostępne opcjonalnie. 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy 
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komoda 2d
106 / 94 / 40 cm

szafka RTV 2s/150
 153 / 58 / 40 cm

 komoda 2d3s
153 / 94 / 40 cm

witryna 1d1w
59 / 210 / 40 cm

regał otwarty 1d
59 / 210 / 40 cm

szafa 4d
106 / 210 / 60 cm

witryna niska 2d2w
106 / 163,5 / 40 cm

półka 100
106 / 20 / 20,5 cm

ława 100
100 / 50 / 49 cm

półka 150
153 / 20 / 20,5 cm

CLOVER

brył do aranżacji pokoju dziennego.10

NIEPOWTARZALNY WDZIĘK

Zeskanuj kod 

i zobacz 
więcej aranżacji

NOWOŚĆN

Korpusy: płyta meblowa 
laminowana

Listwy z płyty meblowej 
laminowanej 

Fronty: płyta meblowa 
laminowana + płyta MDF 

Blaty: płyta meblowa laminowana 

Kolor: dąb wotan

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

+ Prosta i geometryczna forma mebla.
+ Listwa MDF umieszczona na froncie mebla nadaje bryłom
   uroku.
+ Bezuchwytowe i wygodne w użyciu fronty.
+ Bryły wzbogacone podświetlanym paskiem LED.
+ Szerokie boczne listwy nadają bryłom stabilności. 

wnętrze 
szafy 
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+ Połączenie dwóch kolorów w kolekcji.
+ Ciekawa forma półki wiszącej zabudowanej z trzech stron.
+ Gabaryt brył świadczy o ich stabilności i solidnym
   wykonaniu.
+ Dodatkowe, opcjonalne oświetlenie LED w strefach 
   witrynowych.
+ NICOLE to połączenie klasyki z nowoczesnym loftowym 
   stylem.

NICOLE

brył do aranżacji pokoju dziennego, jadalni i home office.13

  Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Korpus: płyta 
meblowa laminowana

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana 
pogrubiana, obrzeże PCV

Kolor: dąb wotan / matera

Uchwyty: metalowe

COŚ WIĘCEJ NIŻ DESIGN

Zeskanuj kod 

i zobacz 
więcej aranżacji

komoda 3d1s
157,5 / 93 / 42 cm

komoda 2d
107,4 / 93 / 42 cm

szafka RTV 2d1s/180
178,5 / 54 / 49 cm

ława 120
120 / 55 / 60 cm

stół rozkładany 130/175
132-175 / 77 / 80 cm

biurko 1d/120
123,5 / 75 / 60 cm

witryna niska 2w2s
123,5 / 138 / 42 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
regału 

półka 160
157,5 / 20 / 21,5 cm

półka 110
107,5 / 20 / 21,5 cm

szafa 2d
123,5 / 200 / 63,5 cm

regał otwarty 1d
71 / 200 / 42 cm

regał 2d
71 / 200 / 42 cm

witryna 1d1w
71 / 200 / 42 cm

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 7



brył do aranżacji pokoju 
dziennego, jadalni, 
sypialni i home office.

17

LINGO
 ROZŚWIETLI KAŻDĄ CIEMNOŚĆ

+ Nowoczesne i minimalistyczne.
+ Szerokie blaty wysunięte na czoło brył pełnią funkcję
   ozdobną.
+ Szerokie boczne listwy sprawiają, że meble są jeszcze
   bardziej stabilne.
+ Kolekcja o wykończeniu na wysoki połysk rozświetli każde
   wnętrze.
+ Opcjonalne oświetlenie w witrynach zwiększa atrakcyjność
   mebla.

Korpus: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV wysoki 

połysk

Kolor: biały połysk

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

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

biurko 1d1s/120
120 / 76 / 67 cm

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

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

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

regał otwarty 1d1s
68 / 202 / 41,5 cm

witryna 1d1w1s
68 / 202 / 41,5 cm

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

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

regał niski 2d
98 / 156,5 / 41,5 cm

półka 100
100 / 21 / 20 cm

ława 90
90 / 35,5 / 60 cm

łoże 160
166 / 89 / 205,5 cm

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

stół rozkładany 135/184
135-184 / 78 / 86 cm

półka 150
150 / 21 / 20 cm

regał wiszący 160
156 / 40 / 32 cm

bez materaca i wkładu

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 
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+ Charakterystycznie ścięta linia blatu pełni funkcje ozdobną
   mebli.
+ Subtelnie wyeksponowane bezuchwytowe fronty.
+ Kolekcja jest w naturalnym odcieniu dąb sonoma, który
   został rozświetlony dodatkami w kolorze sosna canion.
+ Prosta forma i wygląd sprawdzą się w każdym domu 
   i mieszkaniu!
+ Meble są pojemne, ustawne i zaprojektowane tak, 
   aby mogły służyć latami.

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, jadalni i sypialni.

20

Kolor: dąb sonoma

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełny wysuw

Korpus: płyta 
meblowa laminowana 

pogrubianaFronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana 
pogrubiana

SOMMA
W KOLORZE DEKADY

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

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

wnętrze 
regału

szafka RTV 1d1s/125 
126,5 / 52,5 / 40 cm

ława 120 
120 / 55 / 60 cm

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

komoda 2d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 3d2s
126,5 / 95 / 40 cm

witryna niska 1d1w1s
90 / 155,5 / 40 cm

komoda 2d1s
86,5 / 95 / 40 cm

regał 2d1s
56 / 210 / 40 cm

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

szafa z lustrem 6d2s
166,5 / 210 / 59 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

witryna wysoka 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

półka 125
126,5 / 26,5 / 21,5 cm

półka 85
85,5 / 26,5 / 21,5 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

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

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

łoże 160 Top Mix
 165,5 / 85 / 205 cm

łoże 140 Top Mix
145,5 / 85 / 205 cm

łoże 120 Top Mix
125,5 / 85 / 205 cm

bez materaca bez materacabez materaca i wkładubez materaca i wkładubez materaca i wkładu

oświetlenie w opcji 

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

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Nóżki: płyta oklejona 
melaminą

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Fronty: ramiak 
MDF opłaszczony 
melaminą + 
płycina MDF

Uchwyty: 
metalowe

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

Kolor: biały

brył do aranżacji pokoju dziennego, 
jadalni, pokoju młodzieżowego, 
przedpokoju i  home office.  

20

OLE
ARANŻUJE DOBRĄ ATMOSFERĘ!

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

oświetlenie w opcji 

szafa 2d2s
91 / 201 / 61  cm

regał 1d 
50 / 201 / 37 cm

witryna wysoka 1w1s 
65 / 201 /37 cm

witryna wysoka 2d2w 
90 / 201 / 37 cm

witryna wysoka 2w2s
90 / 201 / 37 cm

wnętrze
regału 

komoda 3d3s
133 / 134,5 / 37 cm

witryna niska 2w2s
133 / 134 / 37 cm

komoda 3s
92 / 98 / 35 cm

komoda 2d3s
183 / 98 / 38 cm

regał niski 1d1s
65 / 134,5 / 37 cm

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

półka 160
 160 / 23 / 20 cm

szafka na buty 3k
 55 / 126 / 29 cm

szafka na buty 1k
91 / 45 / 35 cm

wieszak 80
 81 / 122 / 26 cm

regał wiszący 160
 158 / 36,6 / 37 cm

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

szafka nocna 1s 
47 / 52 / 35 cm

szuflada łóżka 90 
95 / 21 / 199 cm

łóżko 90 
97 / 78 / 209 cm

wnętrze
szafy 

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
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AYSON
COŚ WIĘCEJ NIŻ MEBEL

brył do aranżacji pokoju dziennego, młodzieżowego, jadalni 
i home office.

17

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

Kolor: dąb artisan

Szuflady: 
prowadnice kulkowe, 

pełen wysuw

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże PCV

Korpus: płyta 
meblowa laminowana 

pogrubiana, obrzeże 
PCV 

Blat: płyta meblowa 
laminowana pogrubiana

Uchwyty: 
metalowe

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

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

półka 130
125,5 / 20 / 22 cm

półka 90
86,5 / 20 / 22 cm

regał 2d1s
55,5 / 210,5 / 36 cm

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

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

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

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

szafa narożna 2d
97 / 210,5 / 97 cm

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

ława 120
120 / 50 / 57 cm

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

komoda 3d2s
125,5 / 91 / 36 cm

komoda 2d1s
86,5 / 91 / 36 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

łóżko 2s/90
206,5 / 71 / 94,5 cm

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

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

wnętrze 
szafy

bez materaca

oświetlenie w opcji 

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

brył do aranżacji pokoju dziennego, 
jadalni, sypialni i home office.

17

Kolor: biały połysk/ dąb wotan

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Szyflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Fronty:  płyta MDF oklejona 
folią PCV wysoki połysk

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

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

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

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

ława 90
90 / 35,5 / 60 cm

stół 
rozkładany 135/184

135-184 / 78 / 86 cm

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

wnętrze 
szafy 

półka 150
150 / 21 / 20 cm

półka 100
100 / 21 / 20 cm

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

regał otwarty 1d1s
68 / 202 / 41,5 cm

witryna 1d1w1s
68 / 202 / 41,5 cm

regał wiszący 160
156 / 40 / 32 cm

VIGO
POZWÓL NAM ZADBAĆ O WYGLĄD TWOJEGO SALONU

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

łóże 160
166 / 89 / 205,5 cm

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

bez wkładu i materaca

biurko 1d1s/120
120 / 76 / 67 cm

regał niski 2d
98 / 156,5 / 41,5 cm

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

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana 
pogrubiona

Uchwyty: 
metalowe

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Blaty: płyta meblowa 
laminowana pogrubiona

Kolor: kasztan nairobi / onyx

Nóżki: 
plastikowe

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

26

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
regału 

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

komoda 3d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s 
86,5 / 95 / 40 cm

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

komoda 4d1s
166,6 / 95 / 40 cm

regał 2d1s
56 / 210 / 40 cm

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

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

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

regał 
otwarty 1d1s
56 / 210 / 40 cm

witryna 1d1w1s
56 / 210 / 40 cm

JAZZ
DOCENIAMY PROSTE KSZTAŁTY

łoże 160 
z pojemnikiem i półkami

167,5 / 89,5 / 223 cm

łożko 1s/90
206 / 86,5 / 99 cm

łożko 2s/90
94 / 71,5 / 205 cm

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

bez materaca
bez materaca bez materaca

biurko 1d2s/120 
120 / 75 / 60 cm

ława 120 
120 / 50,5 / 60 cm

regał wiszący 120
120 / 40 / 23 cm

półka 120
118,5 / 26,5 / 21,5 cm

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

kasztan nairobi kasztan nairobidąb sonoma dąb sonomabiały biały

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

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

bez materaca

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

bez materaca

stół 
rozkładany 130/175 

132-175 / 76,5 / 80 cm

oświetlenie w opcji 

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

brył do aranżacji pokoju dziennego
i przedpokoju.

11

BRANDSON
 LICZY SIĘ WNĘTRZE

ława 1s/70
70 / 46 / 70  cm

półka 140
139 / 21 / 18 cm

witryna wysoka 2w2s
81 / 196 / 41 cm

szafa 2d2s
81 / 196 / 41 cm

półki szafy 2d2s
73 / 1,6 / 33 cm

witryna niska 1d1w2s
81 / 129 / 41 cm

komoda 2d4s
119 / 88 / 41 cm

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

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

Kolor: biały

  Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Wieniec górny 
ozdobny MDF  

Fronty: płyta MDF 
+ płycina MDF

Blaty: płyta meblowa laminowana

Uchwyty: 
metalowy

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana

wnętrze 
szafy

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

komoda 2d
81 / 88 / 41 cm

komoda 2s
81 / 49 / 41 cm

wieszak 80
81 / 150 / 27 cm

14



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

JAGGER
UWIELBIAMY NIEBANALNE ROZWIĄZANIA

brył do aranżacji pokoju dziennego i sypialni.16

ława 100
100 / 50 / 55 cm

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

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

lustro 60
63,5 / 61,5 / 3 cm

półka 80
80 / 6 /18 cm

szafka wisząca 1d
109,5  / 35,5  / 34 cm

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

łoże 160 z pojemnikiem 
tapicerowane

167 / 92,5 / 208 cmbez materaca
bez materaca

ławka 160
167,5 / 40,5 / 43,5 cm

szafka nocna 1s
50 / 92,5 / 34  cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

komoda 2d1w2s
120/ 103 / 35,5 cm

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

witryna 1d1w1s
50 / 210 / 43 cm

szafa 2d2s
100 / 210 / 58 cm

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

półki szafy 2d2s
96,5 / 162 / 40 cm

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

Blaty: płyta meblowa laminowana

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana

Uchwyt: 
metalowy

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana

Szuflady: 
prowadnice  

kulkowe

Kolor: dąb monastery / czarny

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

Element opcjonalny
do łoża 160

oświetlenie w opcji 

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

brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni, sypialni,

a nawet przedpokoju.

  Szuflady: prowadnice 
kulkowe z pełnym wysuwem

Korpusy: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

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

Uchwyty: metalowe 

Blaty: płyta meblowa laminowana

Kolor: woodline krem

Nogi: płyta MDF

27

TIFFANY
NIESKAZITELNA KLASYKA

pólka 130
130 / 26,5 / 21,5 cm

pólka 90
90 / 26,5 / 21,5 cm

szafka nocna 1s
49 / 48 / 37 cm

łoże 160
171 / 93,5 / 209,5 cm

bez materacabez materaca

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

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

stół rozkładany
Olivia/Tiffany 130/175

130-175 / 75,5 / 80 cm

ława 110
110 / 50 / 60 cm

szafka na buty 3k
84 / 120 / 18 cm

szafka na buty 1k
70 / 42 / 37 cm

wieszak
70 / 150 / 21,5 cm

regał z lustrem 1d2s
69 / 212 / 39,5 cm

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

komoda 4s
94 / 90 / 37 cm

komoda 3d1s
139 / 90 / 37 cm

komoda 
narożna 1d1s

58 / 90 / 58 cm

regał otwarty 2s
69 / 212 / 39,5 cm

 regał 1d2s
69 / 212 / 39,5 cm

wnętrze
regału

szafa 2d2s
99 / 212 / 62 cm

wnętrze
szafy

szafa z lustrem 3d4s
159 / 212 / 62 cm

wnętrze
szafy

w opcji
półki i stojak
do szafy 2d2s

witryna 1w2s
69 / 212 / 39,5 cm

oświetlenie w opcji 

witryna 2w2s
99 / 212 / 39,5 cm

oświetlenie w opcji 

komoda
z barkiem 1d1w1s1b

94 / 125 / 37 cm
oświetlenie w opcji 

komoda
z barkiem 2w3s1b

154 / 125 / 37 cm
oświetlenie w opcji 

nadstawka
narożna 1w
52 / 122 / 52 cm

oświetlenie w opcji 

szafka wisząca 1w
130 / 40 / 23,5 cm

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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szafka RTV 2d1w1s/160
160 / 72 / 38 cm

komoda 3d2s
130 / 95 / 38 cm

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

szafa 2d
88 / 200 / 59,5 cm

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

wnętrze 
szafy

regał wiszący 130
130 / 31 / 21,5 cm

ława 1s/75
75 / 50 / 45 cm

+ Frezowania na frontach w gustowny sposób zastępują
   tradycyjne uchwyty.
+ Dekoracyjnego efektu dodaje opcjonalne oświetlenie
   zastosowane w podblatowych dębowych przestrzeniach brył.
+ Strefy witrynowe przeszklone z dwóch stron bryły zachowane
   są w nieregularnej, asymetrycznej lini.
+ Lśniąca biel mebli stanowi doskonałą bazę do aranżacji 
   salonu i świadczy o szlachetności kolekcji.

Kolor: biały połysk / dąb nawarra

Korpus: płyta 
meblowa laminowana, 

obrzeże PCV

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PCV, 
wysoki połysk

Blaty: płyta meblowa + listwa MDF

TORINO
SKOK DO PRZYSZŁOŚCI 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego.

7

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 
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brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.14

MALTA
ROZŚWIETLI NAJBARDZIEJ POCHMURNE DNI

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

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

szafa 2d1s
106,5 / 211,5 / 60,5 cm

regał otwarty 2s 
61,5 / 211,5 / 38 cm

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

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

komoda 1d4s
106,5 / 91 / 38 cm

komoda 2d2s
151,5 / 91 /38 cm

komoda 2d4s
151,5 / 91 /38 cm

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

ława 110
110 / 44 / 60 cm

półka 150
151,5 / 20 / 20 cm

szafka wisząca
151,5 / 40 / 30 cm

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

wnętrze
szafy 

witryna niska 1d1w
106,5 / 157,5 / 38 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie 
w opcji 

oświetlenie 
w opcji 

 Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe, pełen 
wysuw

 Uchwyty: metalowe

Fronty:  płyta 
meblowa 
laminowana

Kolor: modrzew syberyjski / orzech lyon

Blaty: płyta meblowa laminowana

 Nóżki: tworzywo

Listwa ozdobna MDF

Kopus: płyta 
meblowa 

laminowana

półka 110
106,5 / 20 / 20 cm

18



+ Dodatkowe walory estetyczne za sprawą elementów 
   w kolorze dąb kamienny.
+ Kolekcja jest prosta w aranżacji.
+ Uniwersalny i ponadczasowy design.
+ Prosta forma, która tworzy miłą i domową atmosferę.
+ Blat usadzony lekko poniżej linii bocznych korpusów.

brył do aranżacji pokoju dziennego, jadalni i home office.13

Kolor: biały mat

  Szuflady: prowadnice 
teleskopowe, pełen 

wysuw

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże ABS

Fronty: płyta MDF 
oklejona folią PVC mat

 Nogi: plastikowe

Blaty: płyta meblowa laminowana 
22 mm, obrzeże ABS

Uchwyty: dąb 
lakierowany + 
chrom

ADAM
I DOM ROBI SIĘ PRZYTULNIEJSZY

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

komoda 2d
90 / 85 / 41 cm

biurko 1d1s/130
130 / 77,5 / 49,5 cm

szafka RTV 2d/140
 138 / 48 / 41 cm

wnętrze
szafy 

wnętrze
regału

 komoda 2d3s 
138 / 85 / 41 cm

regał otwarty 1d 
53,5 / 202,5 / 41 cm

witryna 1w
53,5 / 202,5 / 41 cm

regał 2d
53,5 / 202,5 / 41 cm

szafa 2d1s 
90 / 202,5 / 55 cm

witryna 1d1w/90
90 / 161,5 / 41 cm

półka 90
90 / 22 / 20,5 cm

ława 90
89 / 41 / 65,5 cm

stół rozkładany 155/204
155-204 / 78,5 / 86 cm

półka 140
138 / 22 / 20,5 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
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komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm

szafka nocna 1s
56 / 45 / 36 cm

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

witryna 1d1w/60
60 / 217 / 36 cm

regał 1d prawy
60 / 217 / 36 cm

szafa 2d
96 / 217 / 60 cm

szafa z lustrem 3d2s
136 / 217 / 60 cm

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

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

półka 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

szafka wisząca 1w
136 / 40 / 24 cm

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

ława 110
110 / 50 / 64 cm

łoże 160
167 / 81 / 205 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca

łoże 140
147 / 81 / 205 cm

łoże 140 z pojemnikiem
147 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca

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

Kolor: krem / dąb ancona

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen 

wysuw

Listwa MDF 
oklejona, 
patynowana

Uchwyty: metalowe

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana, soft

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże ABS

OLIVIA
MEBLE NA PIERWSZYM PLANIE

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni i sypialni.

18

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

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

Kolor: dąb canyon / biały połysk

Uchwyty: 
srebrne,

metalowe

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe, pełen 
wysuw

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana, 
obrzeże PCV

Nóżki: 
plastikowe

Fronty: płyta 
MDF, folia PCV 
wysoki połysk

Blaty: płyta meblowa laminowana, 
obrzeże PCV

DAVIN
BAW SIĘ GEOMETRIĄ

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

szafa 2d 
107 / 210,5 / 56 cm

półka 140
140 / 25 / 25,5 cm

szafka RTV 2d
 146 / 44 / 45 cm

wnętrze
szafy 

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

komoda 2d3s
162 / 85,5 / 45 cm

witryna niska 1d1w
107 / 132 / 37 cm

komoda 2d 
107 / 85,5 / 37 cm

półka 100
100 / 25 / 25,5 cm

stół rozkładany 135/184 Davin
135 - 184 / 76 / 86 cm

 ława 120 / Davin
120 / 50 / 60 cm

 brył do aranżacji 
pokoju dziennego
i jadalni.

10

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 
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półka 90
90 / 30 / 23 cm

półka 140
140 / 30 / 23 cm

ława 120
120 / 50 / 60 cm

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

witryna 1d1w 
50 / 190 / 42 cm

regał 2d
50 / 190 / 42 cm

szafa 4d
90 / 190 / 55 cm

komoda 3d3s
135 / 89 / 42 cm

komoda 2d2s
90 / 89 / 42 cm

witryna 2d2w
90 / 148,5 / 42 cm

brył do aranżacji pokoju dziennego i jadalni.10

YOLK
POSTAW NA PEWNIK

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

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

wnętrze 
regału 

Korpus: płyta meblowa 
laminowana, oklejona PCV

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Fronty:  płyta MDF

Kolor: biały połysk

Blaty: płyta meblowa laminowana

Nóżki: plastikowe

wnętrze 
szafy 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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witryna wysoka 2d2w
 96 / 200 / 40 cm

regał 1d
56 / 200 / 40 cm

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

witryna wysoka 1d1w
56 / 200 / 40 cm

witryna 2d2w
96 / 164 / 40 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

ława 120
 120 / 55 / 59 cm

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

lustro
 106 / 75 / 4 cm

półka 150
152 / 25 / 27 cm

półka 110
106 / 25 / 27 cm

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

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana, 
obrzeże ABS

Uchwyt: metalowy

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

Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże ABS

Kolor: dąb sonoma czekoladowy /beż połysk

Nóżki: gięte, 
drewniane

 Listwy MDF 
laminowane

brył do aranżacji pokoju 
dziennego i jadalni.

13

PARMA
LICZY SIĘ ESTETYKA

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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CANDY
DĄB JEST INNOWACJĄ

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

Uchwyty: metalowe

Fronty: płyta MDF 

Blaty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże PCV

Kolor: biały / dąb craft ciemny

Nóżki: plastikowe

Wstawki frontów: płyta 
meblowa laminowana

 dąb craft ciemny

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełen wysuw

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

regał 1d prawy
50 / 205 / 38 cm

szafa 2d 
100 / 205 / 62 cm

szafa 5d 
157 / 205 / 62 cm

wnętrze
regału 

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

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

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

witryna 1d1w
70,5 / 205 / 38  cm

regał otwarty 1d
50,5 / 205 / 38 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

ława 110
 110 / 45 / 60 cm

szafka RTV 2d1s
 160 / 52 / 42 cm

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, młodzieżowego,  
sypialni i home office.

15

półka 135
 135 / 30 / 23 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

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

łoże 160
166 / 90 / 206 cm

szafka nocna 1s
 45 / 44 / 42 cm

bez wkładu i materaca

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji
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biurko 1d1s/120
120 / 77,5 / 47,5 cm

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

brył do aranżacji 
pokoju dziennego, 
jadalni,  sypialni 
i home office.

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Listwy MDF 
ryflowane

Korpus: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże 
PCV

Fronty: płyta meblowa 
laminowana, obrzeże 
PCV

Uchwyty: srebrne, 
plastikowe

Blaty: płyta meblowa laminowana, obrzeże PCV

Kolor: dąb sonoma

Nóżki: srebrne, 
plastikowe

28

GRESS
LICZĄ SIĘ DETALE

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

regał wiszący 160 
160/ 30 / 25,5 cm

ława 110
110 / 50 / 61 cm 

stolik 70
66,5 / 50 / 38 cm

ława 75
75 / 50 / 75 cm

nadstawka szafy 3d
161 / 48 / 55 cm

lustro 90
93 / 70 / 2 cm

półka 140
139 / 31 / 22 cm

szafka wisząca 2d
 140 / 30 / 25 cm

półka 90
 93 / 31 / 22 cm

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

szafka RTV 2d1s
140 / 51 / 55 cm

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

biurko 1d3s/150
155 / 76 / 67 cm

biurko 1d1s/120
115 / 76 / 67 cm

szafka nocna 1s
63 / 29 / 39  cm

łoże 160
181 / 71 / 205 cm

komoda 2d4s
140 / 96 / 39 cm

komoda 5s
63 / 118 / 39 cm

komoda 4s
93 / 96 / 39 cm

komoda z barkiem 2w3s1b 
140 / 118 / 39 cm

komoda 4d
93 / 96 / 39 cm

szafa 2d1s
93 / 192 / 55  cm

regał 1d1s L/P
63 / 192 / 39 cm

szafa 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

szafa z lustrem 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

regał otwarty 1s/60
63 / 192 / 39 cm

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

regał otwarty 1s/90
93 / 192 / 39 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

bez materaca i wkładu

oświetlenie w opcji 

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

Kolor: sosna vintage

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana 

Szuflady: prowadnice 
kulkowe

Uchwyty: 
metalowe, 
mosiądz

Dodatkowe okucia 
narożników: 

metalowe, mosiądz

Fronty: płyta 
meblowa 
laminowana 
z listwą MDF

 Blaty: płyta meblowa laminowana 

MAGELLAN
LUBIMY NADMORSKIE KLIMATY

brył do pokoju dziennego,  
młodzieżowego i home office.

13

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

szafa 2d2s
86,5 / 203 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 203 / 101 cm

regał otwarty 1d1s
51,5 / 203 / 40 cm

półki szafy 2d2s
39 / 154 / 40 cm

biurko 1d2s/120
120 / 75 / 60 cm

komoda 4s
86,5 / 88 / 40 cm

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

regał wiszący 120
120 / 38 / 26 cm

pólka 120
120 / 26,5 / 21,5 cm

szafka nocna 1s
51,5 / 44 / 40 cm

kufer
86,5 / 47 / 45 cm

bez materaca bez materaca

łóżko 1s/90
97 / 89,5 / 205,5 cm

sofa 2s/90
207 / 71,5 / 95 cm

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

26



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

brył do aranżacji pokoju 
dziennego i sypialni.

13

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

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

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze
regału 

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

półka 120
120 / 21 / 20 cm

półka 80
80 / 21 / 20 cm

regał 2d prawy
54,5 / 195,5 / 37,5 cm

szafa 2d
90/ 195,5 / 56 cm

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

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

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

witryna niska 1d1w
90 / 159,5 / 37,5 cm

Korpus: płyta 
wiórowa 

laminowana
Uchwyty: MDF

Fronty: płyta MDF,
folia PCV

Kolor: dąb craft złoty / biały połysk

Blaty: płyta wiórowa laminowana

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

RODAN
WYDOBYWAMY PIĘKNO

łoże 160
166 / 84 / 210 cm

szafka nocna 1s
50 / 42 / 39,5 cm

bez wkładu i materaca

Zeskanuj kod ....

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

kolor:  olcha polarna / onyx

Korpus: płyta 
meblowa 

laminowana

Szuflady: prowadnice 
kulkowe, pełny wysuw

Uchwyty: metalowe

Fronty: płyta 
meblowa laminowana

Blat: płyta meblowa 
laminowana pogrubiona

brył do pokoju dziennego, młodzieżowego i home office.11

NONELL
ROZŚWIETLI KAŻDE WNĘTRZE

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

półka 120
120 / 21,5 / 21,5 cm

regał  2d1s
56 / 210,5 / 40 cm

regał otwarty 1d1s
56 / 210,5 / 40 cm

szafa 2d1s
90,5 / 210,5 / 61 cm

szafa narożna 2d
99,5 / 210,5 / 99,5 cm

biurko 1d2s/120
120 / 75,5 / 60 cm

komoda 4s
90,5 / 94,5 / 40 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
regału

wnętrze 
szafy

łóżko 2s/90
205 / 71,5 / 94 cm

regał otwarty wiszący
120 / 40 / 23,5 cm

szafka nocna 2s
48,5 / 43,5 / 40 cm

lub

bez materaca

komoda 3d2s
127 / 93 / 40 cm
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wieszak 90
90 / 141,5 / 25,5 cm

panel 
z lustrem 40

 40 / 110,5 / 25,5 cm

panel 
z lustrem 45

 45 / 141,5 / 25,5 cm

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

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

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

regał 1d
60 / 217,5 / 35 cm

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

szafa narożna 1d 
78 / 217,5 / 78 cm

wnętrze
regału 

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

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

Blat: płyta meblowa, 
obrzeże ABS

Uchwyt: 
plastikowy

Szuflady: 
prowadnice 

kulkowe

Korpus: płyta 
meblowa, obrzeże 

ABS

Front: płyta 
meblowa 
laminowana

Kolor: dąb san remo

łóżko 90
95 / 81 / 205,5 cm

komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm

lustro
 80 / 62 / 3 cm

możliwość montażu 
pion / poziom

komoda 3s
80 / 81 / 40 cm

półka 80
80 / 10 / 25 cm

półka 110
108 / 10 / 25 cm

kontener 3s
40 / 58,5 / 40 cm

biurko 110
108 / 74 / 55 cm

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

19

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

bez materaca

OSKAR
ORYGINALNOŚĆ JEST ZALETĄ

Zeskanuj kod ....

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

Szuflady: prowadnice 
rolkowe

Uchwyt: plastikowy, 
srebrny

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana

Kolor: dąb sonoma/biały Kolor: dąb sonoma

wersje kolorystyczne2

TIPS
DLA RODZINY TO CO NAJLEPSZE

brył do pokoju dziennego, jadalni, pokoju 
młodzieżowego, przedpokoju i home office.

15

wnętrze 
szafy

ława
120 / 55 / 59 cm

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

szafka wisząca 1d
120 / 55 / 23 cm

panel 120
120 / 45,5 / 23 cm

witryna 2d1w1s/80
83 / 144 / 34 cm

regał otwarty 1s
50 / 195 / 34 cm

witryna 1d1w1s
50 / 195 / 34 cm

regał 2d1s
50 / 195 / 34 cm

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

szafka 1d1s
83 / 42 / 34 cm

wieszak z lustrem
80 / 153 / 22 cm

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz więcej aranżacji

bez wkładu i materaca

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 
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TOP MIX
JESTEŚ U SIEBIE

brył do aranżacji pokoju 
dziennego, młodzieżowego, 
przedpokoju i home office.

24

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

Kolor: biały Kolor: dąb sonoma

Szuflady: prowadnice 
rolkowe

Korpus: płyta meblowa 
laminowana

Fronty: płyta meblowa 
laminowana

Blaty: płyta meblowa laminowana

Uchwyt: plastikowy, srebrny

wersje kolorystyczne2

szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

biurko 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

regał otwarty 80
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

witryna 2d1w1s/80
 80 / 145 / 33 cm

regał otwarty wysoki 80
 80 / 183 / 33 cm

regał otwarty 1d1s
 40 / 183 / 33 cm

regał 2d1s
 40 / 183 / 33 cm

witryna 1d1w1s
 40 / 183 / 33 cm

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

wnętrze 
szafy

wieszak 60
 60 / 100 / 23 cm

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

wnętrze 
szafy

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

szafka na buty 2k
 80 / 85 / 27 cm

szafka na buty 3k
 80 / 121 / 27 cm

wieszak 80
 80 / 100 / 23 cm

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz więcej aranżacji łoże 140
145,5 / 85 / 205 cm

łoże 120
125,5 / 85 / 205 cm

łoże 160
165,5 / 85 / 205 cm

bez materaca i wkładu
*dostępne tylko  w kolorze 

dąb sonoma

bez materaca i wkładu
*dostępne tylko  w kolorze 

dąb sonoma

bez materaca i wkładu
*dostępne tylko  w kolorze 

dąb sonoma

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 
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+ Wyraziste uchwyty i szeroka listwa blatu.
+ Uniwersalna, zawsze modna kolorystyka mebli.  
+ Charakterystyczna szeroka listwa po jednej stronie bryły.  
+ Kolekcja oferuje szeroki wybór funkcjonalnych regałów.

Korpus: płyta 
meblowa 
laminowana

Uchwyt: 
plastikowe, 
srebrne

 Fronty: płyta 
meblowa 

laminowana,

Szuflady: 
prowadnice 

rolkowe

Blat: płyta meblowa laminowana

Kolor: dąb sonoma

 Nóżki: 
plastikowe, 

srebrne

DAMIS
POCZUJ SWOBODĘ

brył do aranzacji pokoju dziennego, jadalni, pokoju młodzieżowego 
i home office.

15

półka 110
110 / 30 / 22 cm

regał wiszący
110 / 39.5 / 22.5 cm

szafka RTV 2k
 200 / 39 / 45 cm

komoda 2d2s
164 / 80 / 45 cm

szafka RTV 1k
134 / 39 / 45 cm

regał 1d
90.5 / 113.5 / 35 cm

regał 1d1w
 90.5 / 113.5 / 35 cm

biurko 1d1s/110
 110 / 75 / 58 cm

regał 
z barkiem 1d1s1b

 90,5 / 164 / 35 cm

regał 2d2s
 90,5 / 203 / 35 cm

witryna 1d1w1s
 50/ 203 / 35 cm

szafa 2d
 90.5 / 203 / 55 cm

wnętrze 
szafy

regał otwarty 1d1s
 50/ 203 / 35 cm

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

ława 110 Gress
110 / 50 / 61 cm 

stół rozkładany 160/210 Gress
160-210 / 77 / 90 cm
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materac Dedal 90
90 / 200 / 18 cm

materac Dedal 120
120 / 200 / 18 cm

materac Dedal 140
140 / 200 / 18 cm

materac Dedal 160
160 / 200 / 18 cm

Materace DEDAL climatic H2

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

• Obłożony obustronnie włókniną podkładkową 
i pianką poliuretanową 2cm.

• Twardość: średnia.
• Materac dwustronny.
• Pokrowiec climatic.
• Pokrowiec zdejmowany.

Materace ATLAS A1

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

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

włóknem klimatyzującym.
• Pokrowiec nie zdejmowany.

materac ATLAS 90
90 / 200 / 16 cm 

materac ATLAS 120
120 / 200 / 16 cm 

materac ATLAS 140
140 / 200 / 16 cm 

materac ATLAS 160
160 / 200 / 16 cm 

wkład łoża 90-L21
88,6 / 199 / 1,8 cm

wkład łoża 120-L21
119 / 199 / 1,8 cm

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

wkład łoża 160-L21
159 / 199 / 1,8 cm

• Wykonany z litego drewna. 
• Składający się z 21 listew połączonych taśmą 

tapicerską.

MATERACE

WKŁADY DO ŁÓŻEK

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

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

3,6W, szerokość 33 cm, kolor 
aluminium.

• Zasilacz wtyczkowy z wyłączni-
kiem nożnym i okablowaniem.

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

Zestaw oświetleniowy LED wenątrz - szafkowy

• Kolor światła - biały ciepły. 
• Oprawa LED STIK 50F/T z akrylu, moc: 1,5W 12V DC - 9 LED z kablem dł. 2,0 m i wtyczką do 

rozdzielacza. 
• Rozdzielacz NS25.
• Zasilacz wtyczkowy z kablem dł. 3,0 m z wyłącznikiem nożnym.
• Sposób montażu: samoprzylepna taśma dwustronna.
• Zestaw oświetlenia do witryn i podszafkowego.

oprawa x 1 oprawa x 2

oprawa x 2

OŚWIETLENIE

Zestaw oświetleniowy szafki nocnej JAGGER LED

taśma LED

OFERTA DODATKOWA

• Kolor światła - biały ciepły.
• Taśma świetlna LED dł. 85 cm.
• Zasilacz wtyczkowy z włącznikiem przelotowym i kablem.

Zestaw oświetleniowy LED nadszafkowy

oprawa x 3

oprawa x 8oprawa x 5oprawa x 4

Zestaw oświetleniowy do półek szklanych 

oprawa x 1

• Kolor światła - biały 
ciepły.

• Taśma świetlna LED.
• Zasilacz wtyczkowy 

z wyłącznikiem nożnym 
i okablowaniem.

kolekcji Torino
taśma LED 350/450
taśma LED 350/850
taśma LED 350/1250/350
taśma LED 550/800/550
taśma LED 350/1550/350

kolekcji Clover
taśma LED 500
taśma LED 950
taśma LED 1450

Taśmy LED podblatowe do brył
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Szafa Bos o wysokości 240 cm, sypialnia: korpus w kolorze dąb sonoma, fronty lakierowane w kolorze biały i dąb sonoma

ZBUDUJ SZAFĘ W 3 KROKACH W NASZYM KOFIGURATORZE NA
WWW.MEBELBOS.PL

Krok 1
wybór korpusu   
(kolor, rozmiar)

Krok 2
budowa frontów  

z paneli 

Krok 3
dobór odpowiedniego 

wyposażenia 
dodatkowego

JESTEŚ ZORGANIZOWANY
SYSTEM SZAF BOS
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Szafa Bos o wysokości 240 cm, sypialnia: korpus w kolorze dąb sonoma, fronty lakierowane w kolorze biały i dąb sonoma

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

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

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

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

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy

Szafa Bos o wysokości 240 cm, sypialnia: korpus w kolorze dąb sonoma, fronty płyta połyskowa biała i płyta laminowana w kolorze dąb craft złoty

Przykładowa konfiguracja 
wnętrza szafy
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ZAPROJEKTUJ SZAFĘ BOS

Biały Dąb sonoma

szer.: 125 cm szer.: 125 cmszer.: 182 cm szer.: 182 cmszer.:  200 cm szer.:  200 cmszer.: 240 cm szer.: 240 cm

566 mm 566 mm566 mm 566 mm566 mm 566 mm566 mm 566 mm636 mm 636 mm1206 mm 1206 mm804 mm 804 mm1204 mm 1204 mm566 mm 566 mm566 mm 566 mm

Zaprojektuj fronty z dostępnych materiałów i kolorów paneli.

Biały Dąb craft złotyDąb sonoma

lustro

lakier w połysku 
lub matowy

płyta połyskowa

płyta laminowana

Do zbudowania frontów szafy 210 
potrzebujemy 6 paneli. 

* Wanilia * Czerwony* Grafit * Szary

* Biały

* Migdałowy * Mocca* Biały

Wybierz wysokość i szerokość szafy.

4 szerokości szafy; głębokość korpusu 64 cm, 2 kolory korpusów: biały i dąb sonoma.

Do zbudowania frontów szafy 240 
potrzebujemy 8 paneli. 

210 cm
240 cm

Szafa wys. 210 cm
Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana dąb craft 
złoty/płyta laminowana biała

Szafa wys. 240 cm
Korpus: dąb sonoma
Fronty: płyta laminowana dąb
sonoma/lustro

Szafa wys. 210 cm
Korpus: dąb sonoma
Fronty:  płyta laminowana dąb 
craft złoty i lustro

Szafa wys. 240 cm
Korpus: dąb sonoma
Fronty:  płyta laminowana dąb 
sonoma/płyta laminowana biała

* Dostępne do wyczerpania zapasów.

Dostępne są następujące materiay i kolory paneli frontowych:

Przykładowe konfiguracje materiałowe i kolorystyczne szaf 210 i 240

Krok 1

Krok 2
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Wyposażenie dodatkowe jest uniwersalne i można je  umieścićwe wszystkich wnętrzach szaf systemu BOS.
Dostępne w kolorze białym i dąb sonoma.

szuflada tandem

półka dolna komplet
samodomykaczy

półka na buty oświetlenie  nadszafkowe 
2 x oprawa LED

szuflada
 tandem z szybą

półka ze szkłem

szuflada tandem
 z przegrodą wieszak na spodnie

lustro wewnętrzne

wieszak na paski

komplet szczotek 
odbojowych

Szafy systemu Bos są prawie jak garderoba, mogą mieć podświetlenie, wysuwane lustro i tyle półek oraz szuflad ile tylko 
pomieści jej metraż. Oprócz nieziemskiego wyglądu wszystko masz w jednym meblu!

szuflada rolka x3
kosz wysuwany  

srebrny

półka x3

półka wieszak na  krawaty

szuflada rolka oświetlenie
wewnętrzne LED

oświetlenie  nadszafkowe 
1 x oprawa 

drążek 65 drążek 120drążek 80

Wybierz wyposażenie dodatkowe.Krok 3

Biały

Dąb sonoma

Wyposażenie dodatkowe 
dostępne jest w kolorze 
białym i dąb sonoma.
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Szafa modułowa Emy, przedpokój, Front Rama kolor dąb kamienny

Szafa modułowa Emy, przedpokój, Front Tafla kolor biały lakier połysk

NOWOŚĆN
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Szafa modułowa Emy, garderoba

Szafy modułowe EMY to połączenie znakomitego wyglądu ze świetną 
organizacją wnętrza szafy. Zapewniają ogromny wachlarz możliwości 
w zagospodarowaniu przedpokoju, salonu, pokoju młodzieżowego 
i dziecięcego, sypialni, garderoby, a nawet biura. Dostępne w wysokości 
210 cm z możliwością powiększenia o segment nadstawki. 

SZAFY MODUŁOWE EMY
PRZESTRZEŃ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
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ZBUDUJ WŁASNĄ SZAFĘ EMY

1

2

Dostępne korpusy i nadstawki w kolorze białym, głębokość 53 cm.

WYBIERZ ODPOWIEDNIE KORPUSY

2 rodzaje frontów w kilku wersjach kolorystycznych.

WYBIERZ FRONTY

WYBIERZ UCHWYTY

korpus nadstawki
wysokość 30 cm

korpus szafy
wysokość 210 cm

3

fronty do korpusu 
podstawowego 

wys. 210 cm

fronty do korpusu 
z nadstawką wys. 240 cm

korpus szafy 
45 / 54,5 / 210,5 cm

korpus szafy
89,5 / 54,5 / 210,5 cm

korpus szafy narożnej 
100 /54,5 / 210,5 cm

korpus nadstawki 
45 / 54,5 / 30 cm

korpus nadstawki 
89,5 / 54,5 / 30 cm

korpus nadstawki narożnej 
100 / 54,5 / 30 cm

Dąb kamiennyBiałyBiały laminat Płyta biała połyskowa Dąb craft złoty Lustro

Front: RAMA Front: TAFLA 

FE-9 prosty
srebrny, czarny

gałka czarna A823 gałka czarna TONY GTOBL

reling ryflowany czarny indu 128 reling ryflowany czarny indu 160

reling nikiel satyna 
128

reling nikiel satyna 
480

NOWOŚĆN
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4
WYBIERZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw 3 półek 45Zestaw 3 półek 90

Komoda 3s/90

+

+

45 cm90 cm 90 cm 90 cm 45 cm 90 cm

+

+

=

Buduj własną szafę. 
Dokadaj kolejne moduły.

oświetlenie  nadszafkowe 
2 x oprawa LED

wieszak na paskiwieszak na  krawaty

oświetlenie
wewnętrzne LED

oświetlenie  nadszafkowe 
1 x oprawa 

SZAFY MODUŁOWE EMY
PRZESTRZEŃ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ
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Kuchnia ANTALYA, front TAFLA biały akryl połysk, korpus biały, blat district dark, uchwyt nakładany prosty srebrny 
FE-9, cokół biały akryl połysk

Kuchnia ANTALYA, front TAFLA szary akryl połysk, korpus biały, blat dąb craft złoty, uchwyt PAROS chrom, cokół 
szary akryl połysk
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KUCHNIE ANTALYA
OBUDŹ W SOBIE KREATYWNOŚĆ

Kuchnia ANTALYA, front TAFLA szary akryl połysk, korpus biały, blat dąb craft złoty, uchwyt PAROS chrom, cokół szary akryl połysk

Kuchnie Antalya dopasują się do Twojego stylu, jeśli fronty Order połączysz z ciemnym 
blatem, zaprezentują się one bardzo elegancko, z kolei blat w kolorze dąb craft złoty 
zapewni im rustykalny i sielski klimat. Fronty Tafla i Tafla B zagwarantują nowoczesny 
look z połyskującym wykończeniem. Pragniesz mieć całą kuchnię w uniwersalnym 
odcieniu dąb craft złoty? Wybierz fronty Tafla i blat z drewnianym deseniem! Spośród 
różnych wariantów szafek wybierz te, których będziesz potrzebował, a do nich dopa-
suj uchwyty, akcesoria i wyposażenie dodatkowe. Antalya daje wiele możliwości, bo 
wiemy, że lubicie mieć wybór.
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NOWOŚĆN

Materiał: płyta MDF
Wykończenie: folia PCV mat 
Grubość 16 mm

Biały

Materiał: płyta meblowa
Wykończenie: akryl lub laminat
Grubość: 18 mm

Biały Biały

Szary Szary

Dąb craft złoty

Biały

Szary

Materiał: płyta MDF
Wykończenie: lakier połysk 
Grubość: 18 mm

TAFLA BTAFLA ORDER

Szafki górne Szafka narożnaSzafka 
z podnoszonymi 

frontami

 w
ys

. 7
2 

cm

 w
ys

. 3
6 

cm

FRONTY

Nóżki z regulacj wysokości 
10-15mm

Zastosowano zawiasy z cichym 
domykiem

Szuflady METABOX z cichym 
domykiem

Szafki górne regulowanymi 
zawieszkami

Siłowniki gazowe w standardzie

SZAFKI

Płyta meblowa laminowana, 
obrzeże PVC, kolor biały

L/P

L/P L/P L/P

   ! Szafki pod zabudowę sprzętu AGD muszą być do niego idealnie 
dopasowane. Zwróć uwagę na wymiary sprzętu AGD i sprawdź czy 

nasze szafki będą do niego dopasowane.

Dąb craft
złoty

Front pełny Front pełny laminat 
lub akryl

Front pełnyFront z witryną Front z witryną 
laminat

Front z witryną 
akryl

Front z witryną
lakier

GO-50

GO-50/WL

GO-60

GO-60/WL

G-15 G2-80

G2-80/WL GV-60

GV-60/WL

G2V-80

G2V-80/WL GNWU-60G-30 
G-30/WL

G-40
G-40/WL

G-45

G-45/WL
G-50

G-50/WL
G-60

G-60/WL

Szafki dolne 

 w
ys

. 7
2 

cm

L/P D2-80D-15
D-30

D-40

D-60

Szafki z szufladami

L/P

D1SM-40

D1SM  -50

DSM-45-2W-1N

DSM-60-2W-1N

Szafki pod piekarnik

Szafki pod zlew

DP-60

DZ-60

Panel zmywarki
 zakryty

Szafki narożne dolne

L/P L/PD2Z-80
DNW-105 DNW-90

DM-45

DM-60

Szafka wysoka
 w

ys
. 1

97
 c

m

* WL - oznacza szafkę z dnem, 
z wieńcem LED (nie wymagaja 

uchwytów).

DP-60/197
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Zestaw-NOTOS-3 pkt

Gałka czarna,
 A823

Gałka czarna
TONY GTOBL

FE-9 prosty srebrny, 
czarny

Reling ryflowany
 czarny indu 128 i 160

Reling nikiel satyna 
128, 480

Paros czarny, chrom 128

Dąb craft złoty District dark

LISTWY PRZYBLATOWE:

•  Srebrna wym.   
20 x 20 x 3000 mm 

Zasilacz do wieńca z oświetleniem LED

LISTWA KĄTOWA LISTWA ZAKOŃCZENIOWALISTWA SZCZELINOWA

LISTWA MONTAŻOWA
Dł. 200 cm

+

WKŁADY DO SZUFLAD 
Kolor biały do wszystkich szerokości szuflad

Półka obrotowa 1/2Półka obrotowa 3/4

OCIEKARKI 

Wymiar:  60 i 80 cm

BLATY

UCHWYTY

DOSTĘPNE AKCESORIA DO MEBLI

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

wkład „50”,  „60” 

Dostępne długości: 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 200 cm

Dostępne kolory: biały, szary 
akryl połysk, biały mat lamiant, 
dąb craft złoty.
Wymiary cokołu 200x10 cm.
Wymiary cokołu bocznego: 
2x50x10 cm.

Dostępne kolory: biały, szary 
akryl połysk, biały mat lamiant, 
dąb craft złoty.
Wymairy formatek:

• 196,6x58 cm
• 71,6x32 cm
• 72x58 cm
• 72x20 cm

KUCHNIE ANTALYA
OBUDŹ W SOBIE KREATYWNOŚĆ

OŚWIETLENIEKRATKA WENTYLACYJNA COKOŁY FORMATKI
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Dostępny układ  SET 200

G-80/57 GO-60/36

D-80/82 DP-60/82

ZESTAW KUCHENNY SET

Fronty materiał: płyta meblowa
                             laminowana.

Grubość: 16 mm

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

dąb sonoma

Na zdjęciu zestaw SET, front płyta dąb sonoma

TWOJA KUCHNIA STAJE SIĘ PROSTA

Szafki dodatkowe do kuchni SET

Zeskanuj kod ....

 .... i zobacz 
więcej aranżacji

fronty:  płyta dąb sonoma
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KUCHNIE MODUŁOWE BOS
JESTEŚ NAJLEPSZYM PROJEKTANTEM

Kuchnia modułowa BOS, front ROMA szary, korpus jasny grafit, blat biel alpejska

Kuchnie modułowe BOS przypadną do gustu szczególnie tym, którzy cenią sobie 
niezależność i podążanie własnymi ścieżkami. Dzięki możliwości projektowania 
kuchni krok po kroku w naszym konfiguratorze możesz umeblować swoją kuchnię 
tak, jak tego pragniesz. Bez względu czy jest ona ogromna, czy maleńka, modu-
łowe systemy kuchni dają Ci możliwość wyboru najważniejszych Twoim zdaniem 
mebli i to w wielu stylach. Miksuj, mieszaj i dodawaj – zgotuj sobie wymarzoną 
kuchnię.
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LONDON

ROMA

rodzajów frontów6

Kuchnia modułowa Bos, front London biały/szary, korpus 
biały, blat biel alpejska

Materiał: płyta MDF
Wykończenie: lakier mat
Grubość: 19 mm

Dostępna kolorystyka:

Dostępna kolorystyka lakier mat:

Dostępna kolorystyka lakier mat:

Biały

Biały

Biały

Szary

Szary

Szary

Alabaster

Alabaster

Alabaster

Głęboka 
zieleń

Głęboka 
zieleń

Głęboka 
zieleń

Gołębi

Gołębi

Gołębi

Głęboki 
granat

Głęboki 
granat

Głęboki 
granat

Różany

Różany

Różany

Czarny

Czarny

Czarny

Materiał: płyta MDF
Wykończenie: lakier mat
Grubość: 18 mm

Kuchnia modułowa Bos, front Roma biały + głęboki granat, 
korpus biały, blat biel alpejska

Kuchnia modułowa BOS, front HAGA biały + szary, korpus 
biały + dąb kamienny, blat dąb kamienny

Materiał: płyta meblowa
Wykończenie: fornir lub lakier mat
Grubość: 19 mm

HAGA

Fornir:

Fornir dąb

MECHANIZMY SZUFLAD
METABOX 
+ częściowy wysuw
+ wykonany z solidnych
   materiałów
+ możliwość dołączenia
   systemu BLUMOTION 
   opcjonalnie hamulec do
   szuflady metabox  

MECHANIZM SZAFEK GÓRNYCH
Podnośniki HK-XS
+ ze zintegrowanym 
   systemem hamowania
+ wysoki komfort
   użytkowania

PÓŁKI SZKLANE DO WITRYN
+ grubość 6 mm; do szafek 
   z witryną o szerkości:

40 cm  
45 cm  
50 cm  
60 cm  
80 cm  
90 cm  

TANDEMBOX ANTARO 
+ pełny wysuw, cichy domyk
+ ze zintegrowanym  
   systemem BLUMOTION
+ nowoczesne wzornictwo
+ dożywotnia gwarancja 
+ dostp[ne w kolorze białym 
   i czarnym

WKŁADY DO SZUFLAD

OCIEKARKI

kolor biały 
wariant: 40

45
50
60
90

wariant: 60 
 80 
 90 

kolor metal efect chrom

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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KUCHNIE MODUŁOWE BOS
JESTEŚ NAJLEPSZYM PROJEKTANTEM

TAFLA

TAFLA B

TAFLA L

Kuchnia modułowa Bos, front Tafla biały, korpus biały, blat 
dąb porterhaus jasny

Materiał: płyta MDF lub płyta meblowa
Wykończenie: lakier połysk, lakier mat lub laminat
Grubość: 18 mm

Kuchnia modułowa Bos, front Tafla B biały; korpus biały; blat 
dąb craft złoty

Materiał: płyta MDF
Wykończenie: lakier połysk lub lakier mat
Grubość: 18 mm

RAMKA ALUMINIOWA

KUBIK PROFIL STALOWY

profil: 19 mm
kolor: czarny
szkło: brąz antisol

profil: 20 mm
kolor: czarny
wysokość 36 cm

dodatkowo komplet  2 szt półek 
kolorze czarnym, dąb kamienny

Materiał: płyta MDF lub płyta meblowa
Wykończenie: lakier połysk, lakier mat lub laminat
Grubość: 18 mm 

Dostępne wymiary: 
45, 60, 90 cm

Cargo wysokie 
MAXIMA 300

Corner comfort 
classic L/P

Półka obrotowa 1/2 Półka obrotowa 3/4

Corner optima 
biała L/P 

met. chrom, metal 
lakier srebrny 

SPRYTNE ROZWIĄZANIA

Kosz dolny MULTI
Cargo MINI 300 

Kosz boczny MULTI
Cargo MINI 150 

system jezdny 
boczny L/P 

system jezdny dolny 
system jezdny 
wysoki 

Dostępna kolorystyka połysk i mat:

Dostępna kolorystyka połysk i mat:

Dostępna kolorystyka połysk i mat:

Kolorystyka
 tylko mat:

Kolorystyka tylko mat:

Kolorystyka
 tylko mat:

Biały

Biały

Biały

Szary

Szary

Szary

Alabaster

Alabaster

Alabaster

Głęboka 
zieleń

Głęboka 
zieleń

Głęboka 
zieleń

Gołębi

Gołębi

Gołębi

Głęboki 
granat

Głęboki 
granat

Głęboki 
granat

Różany

Różany

Różany

Czarny

Czarny

Grafit

Grafit

Płyta:

Płyta:

Dąb craft

Dąb craft

Dąb 
kamienny

Dąb 
kamienny

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kuchnia modułowa BOS, front TAFLA L dąb craft złoty + ram-
ka aluminiowa, korpus dąb kamienny, blat czarny
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G-15 L/P
G-30
G-40
G-45
G-50
G-60

G2-80
G2-90

L/P
GV-40
GV-45
GV-50
GV-60

GV-AL-90
L/P

GNWU-60
L/P

GNW-60

Szafki górne 

Szafki dolne 

Szafki pod piekarnik

Szafki pod 
ociekarki 

Szafki z szufladami 
Szafki pod 
piekarnik 

Szafka 
lodówkowa Szafki  gospodarcze 

Szafka 
cargo 

Szafki narożne

GO-45
GO-45-HK-XS
GO-50
GO-50-HK-XS
GO-60
GO-60-HK-XS

GO-80
GO-80-HK-XS
GO-90
GO-90-HK-XS

GOV-45
GOV-45-HK-XS
GOV-50
GOV-50-HK-XS
GOV-60
GOV-60-HK-XS

GOV-AL-45
GOV-AL-45-HK-XS
GOV-AL-60
GOV-AL-60-HK-XS

GOV-80
GOV-80-HK-XS
GOV-90
GOV-90-HK-XS

GOV-AL-80
GOV-AL-80-HK-XS
GOV-AL-90
GOV-AL-90-HK-XS

GO-60-GŁ-56
GO-60-GŁ-56-HK-XS

Szafki z podnoszonymi frontami

D-15 L/P
D-30
D-40
D-45
D-50
D-60

D2-80
D2-90

L/P
METABOX
D1SM-40
D1SM-50

ANTARO
D1SA-40
D1SA-50

MODERN BOX
D1SR-40
D1SR-50

METABOX
DSM-45-2W-1N
DSM-60-2W-1N
DSM-90-2W-1N

ANTARO
DSA-45-2W-1N
DSA-60-2W-1N
DSA-90-2W-1N

MODERN BOX
DSR-45-2W-1N
DSR-60-2W-1N
DSR-90-2W-1N

METABOX
DSM-60-2W
DSM-90-2W

ANTARO
DSA-60-2W
DSA-90-2W

MODERN BOX
DSR-60-2W
DSR-90-2W

METABOX
DSM-60-2W -1WEW
DSM-90-2W-1WEW

ANTARO
DSA-60-2W-1WEW
DSA-90-2W-1WEW

MODERN BOX
DSR-60-2W-1WEW
DSR-90-2W-1WEW

DP-60

L/P
DP-60-197

L/P
MODERN BOX
DPSR2-60-197

ANTARO
DPSA2-60-197

L/P
MODERN BOX
DPSR3-60-197

ANTARO
DPSA3-60-197

L/P
DPP-60-38-197
DPP-60-38-197-HK-XS

L/P
DL-60-197

L/P
D-60-197

L/P
MODERN BOX
DSR2-60-197

ANTARO
DSA2-60-197

L/P
MODERN BOX
DSR3-60-197

ANTARO
DSA3-60-197

DC-30-197

 w
ys

. 7
2 

cm
 w

ys
. 7

2 
cm

 w
ys

. 1
97

 c
m

 w
ys

. 3
2 

cm

KUBIK MET-45
KUBIK MET-60
KUBIK MET-90

2 półki 
do KUBIKA MET. 

KUBIK-45
KUBIK-60
KUBIK-90

Szafka otwarta stalowaSzafka 
otwarta

 w
ys

. 3
6 

cm

 w
ys

. 3
6 

cm

GOO-60-50-HK-XS

Szafki do 
zabudowy 

okapu 

 w
ys

. 5
0 

cm

Szafka z szufladą 
wewnętrzną

G2V-80
G2V-90

L/P
GC-60

G2C-80
G2C-90GV-AL-45

GV-AL-60

G-15-H92 L/P
G-30-H92
G-40-H92
G-45-H92
G-50-H92
G-60-H92

G2-80-H92
G2-90-H92

L/P
GV-40-H92
GV-45-H92
GV-50-H92
GV-60-H92

GV-AL-90-H92
L/P

GNWU-60-H92
L/P

GNW-60-H92

Szafki pod piekarnik

Szafki pod zlew

Szafka
lodówkowa Szafki gospodarcze 

Panel 
zmywarkiSzafki narożne

Szafki górne Szafki narożne 

L/P
DZ-60

D2Z-80
D2Z-90

L/P
DNW-105
DNW-120

Panel zakryty
DM-45-72
DM-60-72

L/P
DNW-90

METABOX
DZSM-60
DZSM-90

ANTARO
DZSA-60
DZSA-90

MODERN BOX
DZSR-60
DZSR-90

L/P
DP-60-220
DP-60-220-HK-XS

MODERN BOX
DPSR2-60-220
DPSR2-60-220-HK-XS

ANTARO
DPSA2-60-220
DPSA2-60-220-HK-XS

MODERN BOX
DPSR3-60-220
DPSR3-60-220-HK-XS

ANTARO
DPSA3-60-220
DPSA3-60-220-HK-XS

L/P
DPP-60-220
DPP-60-220-HK-XS

MODERN BOX
DPPSR2-60-38-220
DPPSR2-60-38-220-HK-XS

ANTARO
DPPSA2-60-38-220
DPPSA2-60-38-220-HK-XS

MODERN BOX
DPPSR3-60-38-220
DPPSR3-60-38-220-HK-XS

ANTARO
DPPSA3-38-60-220
DPPSA3-38-60-220-HK-XS

L/P
DL-60-220
DL-60-220-HK-XS

L/P
D-60-220
D-60-220-HK-XS

L/P
MODERN BOX

DSR2-60-220
DSR2-60-220-HK-XS

ANTARO
DSA2-60-220
DSA2-60-220-HK-XS

L/P
MODERN BOX

DSR3-60-220
DSR3-60-220-HK-XS

ANTARO
DSA3-60-220
DSA3-60-220-HK-XS

 w
ys

. 2
20

 c
m

 w
ys

. 9
2 

cm
Panel odkryty

DM-45-57
DM-60-57

G2V-80-H92
G2V-90-H92 GV-AL-45-H92

GV-AL-60-H92

Szafka 
cargo 

DC-15
DC-30

z aluminiowa ramką

z aluminiowa ramką z aluminiowa ramką

GM-60
GM-60-HK-XS

Szafki na 
mikrofalówkę

 wys. 72 cm

GM-60-H92

 wys. 92 cm

górna i dolna, 
kolor: czarny, 
dąb kamienny

Biały Jasny grafit Dąb kamienny

KORPUSY

Dostępna kolorystyka korpusów 

+ materiał: płyta meblowa 18 mm
+ wykończenie: laminat, obrzeże PCV
+ zastosowane zawiasy BLUM Blumotion 
   ze zintegrowanym hamulcem (z 
   cichym domykiem)
+ zawiasy BLUM z dożywotnia gwarancją
+ nóżki z regulacją (wysokość 10 -15 mm) 
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Kosz uniwersalny (12l)Kosz podwójny (2x12l)

AUTOMAT 270 (13l)

SESAM01 (16l) SESAM02 (2x8l)

PRAKTIKO 60 (2x7l+15l) PRAKTIKO 90 (3x15l) ALADIN1 (16l) ALADIN2 (2x8l)JC606 45 wysoki
(2x9l+20l)

JC609 60 wysoki
(2x9l+2x20l)

BL
AT

Y
U

CH
W

YT
Y

O
ŚW

IE
TL

EN
IE

PO
JE

M
N

IK
I 

N
A 

O
D

PA
D

Y

Dąb kamienny Samara sandDąb craft złoty  Biel alpejskaDąb porterhouse 
jasny

 Marmur beżowy 
royal

Czarny

Beton
 ciemnoszary

Galaxy szaryDąb porterhouse 
ciemny

 Beton czarnyOrzech porterhouseDistrict dark Venato Dąb craft szary

Wapień crema

Ciemny atelierDąb country szary  Andromeda 
sirius czarna

Fornir dąb 
naturalny klepka

Dąb sonoma 
jasny

Andromeda biała Andromeda czarna

C-3314  128 mm
nikiel satyna

C-5824  128 mm
C-5825  160 mm

nikiel satyna, czarny mat lub 
złoto mat (tylko C-5825)

2266-145PB12  146 mm
czarny połysk

C-192
nikiel satyna lub 

czarny mat

2011-50
stal szlachetna 
lub czarny mat

A-823
nikiel satyna 

lub czarny mat

2438-32
stal szlachetna 
lub czarny mat

A-2464-24
czarny mat, stal nierdzewna 

mat, antyczny mosiądz, 
stare złoto

C-1144  128 mm
C-1146  160 mm

nikiel satyna
lub czarny mat

2108  192 mm
2108 224 mm

czarny mat

C-3484  128 mm
C-3485  160 mm
nikiel satyna lub 

czarny mat

UCHWYTY NAKŁADANE NA FRONT

FE6 U9 czarnyFE9 U

2457-174  160 mm
czarny mat, stal nierdzewna mat, 

antyczny mosiądz, stare złoto

Dno szafki z profilem aluminio-
wym LED
długość: 263 mm 
                363 mm 
                413 mm 
                463 mm 
                563 mm 
                763 mm
                863 mm 
Dno korpusu dostępne  w kolo-
rze biały lub jasny grafit

Zestaw Trios 2 pkt
Zestaw Trios 3 pkt

Zestaw-PO5-2 pkt
Zestaw-PO5-3 pkt

295 mm
595 mm

Zestaw-CHLORIS-2pkt
Zestaw-CHLORIS-3pkt 

oprawa z wyłącznikiem 
zintegrowanym

Zestaw-NOTOS-2 pkt
Zestaw-NOTOS-3 pkt

Zestaw-LENA II-2 pkt
Zestaw-LENA III -3 pktZestaw-JUNO-2 pkt

Zestaw-JUNO-3 pkt

Zestaw-HERA-2 pkt
Zestaw-HERA-3 pkt Profil:  25, 55, 75, 100 cm 

OŚWIETLENIE 
MODUŁOWE

Akcesoria do mocowania i łaczenia 
paneli, wyłaczniki (opcja z USB), 

przwewody wykończeniowe 
1m z wtyczką Led, zasilacze 

z gniazdem mnini i przewodami, 
moc 30W lub 50W

Zeskanuj kod

konfiguratora kuchni

ZAPROJEKTUJ 
SWOJĄ KUCHNIĘ 
W NASZYM 
KONFIGURATORZE

KUCHNIE MODUŁOWE BOS
JESTEŚ NAJLEPSZYM PROJEKTANTEM
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Tkanina:  Fresch 11

Tkanina: Gusto 82

– sprężyna bonell – sprężyna falista – z pojemnikiem

– z mechanizmem – uniwersalny L/P – rozkładany – funkcja spania

PRIMO narożnik

NOWOŚĆN

Legenda:

Wymiary 2800 x 1900 x 850-1000 mm
Wymiar powierzchni spania: 2000 х 1200 mm
Siedzisko: sprężyna falista, pianka poliuretanowa
Mechanizm rozkładania: wózek
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: plastikowe, chrom
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SIĘ SIEDZI!

MEBLE TAPICEROWANE

ELIZ narożnik

Wymiary 2780 x 800-850 x 2050 mm
Wymiar powierzchni spania: 2180 х 1220 mm
Siedzisko: sprężyna falista, wysokoelastyczna PU
Mechanizm rozkładania: eurobook
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: metalowe
W zestawie 2 pufy

Narożnik lewy
Tkanina: Bali 08

Wymiary 2200 x 850 x 1420 mm
Wymiar powierzchni spania: 1960 х 1250/1400 mm
Siedzisko: sprężyna falista
Mechanizm rozkładania: eurobook
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: plastikowe

ASPIK narożnik

Tkanina: Malmo 95
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Wymiary 1530 x 900 x 930 mm
Wymiar powierzchni spania:  1970 х 1330 mm
Siedzisko: bonell
Mechanizm rozkładania: wózek
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: plastik

Tkanina: Rosto 76 + New York

AMERICAN sofa

Tkanina: Lux 5 + Easy 4

BETTY narożnik

Tkanina: Melanż szary

NOWOŚĆN

Wymiary 2500 x 1580 x 930 mm
Wymiar powierzchni spania: 2170 х 1200 mm
Siedzisko: pianka poliuretanowa
Mechanizm rozkładania: eurobook
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: metalowe
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SIĘ SIEDZI!

MEBLE TAPICEROWANE

Wymiary 2020 x 700-850 x 970 mm
Wymiar powierzchni spania: 2020 х 1430 mm
Siedzisko: sprężyna falista, wysokoelastyczna PU
Mechanizm rozkładania: eurobook
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: metalowe

Tkanina: Ibiza 15

LANEK sofa

Tkanina: Doti 94

WAZA sofa

Wymiary 2170 x 890 x 920 mm
Wymiar powierzchni spania: 1900 х 1180 mm
Siedzisko: bonell+sprężyna
Mechanizm rozkładania: książka
Pojemnik na pościel: tak
Stopki/nóżki: drewniane

Tkanina: Crown 17
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komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 2d1s
83 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

komoda 3d2s
123 / 85 / 34 cm

komoda 4s
94 / 90 / 37 cm

komoda 2d1s
94 / 90 / 37 cm

komoda 3d1s
139 / 90 / 37 cm

z kolekcji Tips

PORÓWNAJ  KOMODY

z kolekcji Magellan

komoda 4s
86,5 / 88 / 40 cm

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

z kolekcj  Nonell

komoda 4s
90,5 / 94,5 / 40 cm

komoda 
z barkiem 1d1w1s1b

94 / 125 / 37 cm

komoda 
z barkiem 2w3s1b

154 / 125 / 37 cm

komoda narożna 1d1s
58 / 90 / 58 cm

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Jazz

komoda 3d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 4s 
86,5 / 95 / 40 cm

komoda 4d1s
166,6 / 95 / 40 cm

z kolekcji  Jaggerz kolekcji Brandson

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

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

komoda 2d4s
119 / 88 / 41 cm

z kolekcji Nicolez kolekcji Cloverz kolekcji Palmorz kolekcji Santes

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d3s
162 / 85,5 / 45 cm

komoda 2d 
107 / 85,5 / 37 cm

z kolekcji Davin

komoda 2d4s
140 / 96 / 39 cm

komoda 5s
63 / 118 / 39 cm

komoda 4s
93 / 96 / 39 cm

komoda z barkiem 2w3s1b 
140 / 118 / 39 cm

komoda 4d
93 / 96 / 39 cm

oświetlenie w opcji 

z kolekcji Gress

z kolekcji Vigo

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

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

z kolekcji Torino

komoda 3d2s
130 / 95 / 38 cm

oświetlenie w opcji 

komoda 3d1s
157,5 / 93 / 42 cm

komoda 2d
107,4 / 93 / 42 cm

komoda 2d3s
183 / 98 / 38 cm

komoda 2d
81 / 88 / 41 cm

komoda 3d
155 / 92,5 / 42 cm

komoda 2d3s
180 / 92,5 / 42 cm

komoda 4s
77 / 101 / 40 cm

komoda 4d2s
150 / 101 / 40 cm

komoda 2d
106 / 94 / 40 cm

 komoda 2d3s
153 / 94 / 40 cm

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

komoda 3s
92 / 98 / 35 cm
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PORÓWNAJ  KOMODY

z kolekcj  Nonell

z kolekcji  Jagger

komoda 2d2s
164 / 80 / 45 cm

z kolekcji Damis

z kolekcji Candy

z kolekcji Adam

komoda 2d4s
160 / 86 / 42 cm

komoda 2d1s
91 / 86 / 42 cm

z kolekcji Yolk

komoda 3d3s
135 / 89 / 42 cm

komoda 2d2s
90 / 89 / 42 cm

komoda 1d4s
106,5 / 91 / 38 cm

komoda 2d2s
151,5 / 91 /38 cm

komoda 2d4s
151,5 / 91 /38 cm

z kolekcji Malta

komoda 3d3s
133 / 134,5 / 37 cm

regał niski 1d1s
65 / 134,5 / 37 cm

z kolekcji Ole

komoda 2d1w2s
120/ 103 / 35,5 cm

komoda 2d3s
152 / 97 / 40 cm

komoda 2d 
106 / 97 / 40 cm

z kolekcji Parma

z kolekcji Rodan

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

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

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

z kolekcji Oskar

komoda 2d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 1d/90
90 / 47 / 35 cm

komoda 3s
80 / 81 / 40 cm

komoda 2w3s
152 / 97 / 40 cm

oświetlenie w opcji 

oświetlenie w opcji 

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 2d5s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

komoda 3d2s
120 / 85 / 33 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 1d4s
 80 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

komoda 2d1s/60
 60 / 85 / 33 cm

z kolekcji Top-Mix

komoda 1d3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 3s
96 / 87 / 36 cm

komoda 2d3s
136 / 87 / 36 cm

z kolekcji Olivia

komoda 3d2s
125,5 / 91 / 36 cm

komoda 2d1s
86,5 / 91 / 36 cm

z kolekcji Aysonz kolekcji Lingo

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

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

z kolekcji Somma

komoda 2d2s 
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 3d2s
126,5 / 95 / 40 cm

komoda 2d1s
86,5 / 95 / 40 cm

komoda 3s
92 / 98 / 35 cm

komoda 2d
90 / 85 / 41 cm

 komoda 2d3s 
138 / 85 / 41 cm

komoda 3d2s
127 / 93 / 40 cm
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PORÓWNAJ  BIURKA

z kolekcj Nonell

biurko 1d2s/120
120 / 75,5 / 60 cm

biurko 1d1s/120
120 / 75 / 60 cm

z kolekcji Magellan

biurko 110
108 / 74 / 55 cm

z kolekcji Oskar

z kolekcji Aysonz kolekcji Lingoz kolekcji Nicolez kolekcji Santes

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

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

z kolekcji Ole

biurko 1d/120
123,5 / 75 / 60 cm

biurko 1d1s/120
120 / 76 / 67 cm

biurko 1d1s/120
115 / 76 / 67 cm

z kolekcji Gress

biurko 1d3s/150
155 / 76 / 67 cm

PORÓWNAJ  SZAFKI RTV

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

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

szafka RTV 2d1s
123 / 42 / 38 cm

z kolekcji Rodan z kolekcji Tips

z kolekcji Tiffany

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

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

z kolekcji Yolk

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

z kolekcji Malta z kolekcji Adam

z kolekcji Somma

z kolekcji Torino

z kolekcji Lingoz kolekcji Nicole

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

oświetlenie w opcji 

z kolekcji Olivia

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

szafka RTV 2d1s/180
178,5 / 54 / 49 cm

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

szafka RTV 1d1s/125 
126,5 / 52,5 / 40 cm

szafka RTV 2d/140
 138 / 48 / 41 cm

z kolekcj Nonell

szafka RTV 2d1w1s/160
160 / 66 / 40 cm

oświetlenie w opcji 

biurko 1d1s/120
 120 / 74 / 60 cm

szafka RTV 2k/155
155 / 45,5 / 42 cm

szafka RTV 3d/115
113,5 / 60 / 40 cm

szafka RTV 2s/150
 153 / 58 / 40 cm

oświetlenie w opcji 

z kolekcji Cloverz kolekcji Palmorz kolekcji Santes
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PORÓWNAJ  BIURKA

PORÓWNAJ  SZAFKI RTV

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

biurko 1s
120 / 77 / 54 cm

z kolekcji Tips

biurko 1d1s/110
 110 / 75 / 58 cm

z kolekcji Damis

biurko 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

biurko 1d1s/120
 120 / 77 / 55 cm

z kolekcji Top Mix

z kolekcj Vigo

biurko 1d1s/120
120 / 76 / 67 cm

biurko 1d2s/120 
120 / 75 / 60 cm

z kolekcji Candyz kolekcji Jazz

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

biurko 1d1s/130
130 / 77,5 / 49,5 cm

z kolekcji Adam

z kolekcji Vigo

szafka RTV 2k
 200 / 39 / 45 cm

szafka RTV 1k
134 / 39 / 45 cm

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

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

z kolekcji Parma

z kolekcji Damis

z kolekcji Jaggerz kolekcji Jazz

z kolekcji Candy

szafka RTV 2d1s
 160 / 52 / 42 cm

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

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

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

oświetlenie w opcji 

z kolekcji Brandson

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

z kolekcji Ayson

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

z kolekcji Ole

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

z kolekcji Gress

szafka RTV 2d
 146 / 44 / 45 cm

z kolekcji Davin

szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

z kolekcji Top-Mix

szafka RTV 2d
120 / 46 / 42 cm

szafka RTV 2d1s
140 / 51 / 55 cm
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łoże 160
167 / 81 / 205 cm

łoże 160 z pojemnikiem
167 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca

łoże 140
147 / 81 / 205 cm

łoże 140 z pojemnikiem
147 / 81 / 205 cm

bez materacabez materaca

PORÓWNAJ  ŁÓŻKA

łoże 160 z pojemnikiem i półkami
167,5 / 89,5 / 223 cm

łożko 90
206 / 86,5 / 99 cm

bez materaca bez materaca

łożko 2s/90
94 / 71,5 / 205 cm

bez materaca

kasztan nairobi dąb sonoma biały
łoże 140 z pojemnikiem

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

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

147,5 / 89,5 / 207 cm
bez materaca bez materaca bez materaca

z kolekcji Jazz

łóżko 2s/90
206,5 / 71 / 94,5 cm

bez materaca

z kolekcji Aysonz kolekcji Lingo

łoże 140
145,5 / 85 / 205 cm

bez materaca i wkładu

z kolekcji Top-Mixz kolekcji Olivia

łóże 160
166 / 89 / 205,5 cm

bez wkładu i materaca

z kolekcji Vigo

łoże 160
166 / 89 / 205,5 cm

bez materaca i wkładu

łoże 160
 165,5 / 85 / 205 cm

łoże 120
125,5 / 85 / 205 cm

z kolekcji Ole

szuflada łóżka 90 
95 / 21 / 199 cm

łóżko 90 
97 / 78 / 209 cm

ława 120
120 / 50 / 57 cm

z kolekcji Aysonz kolekcji Lingoz kolekcji Nicole z kolekcji Somma

ława 120
120 / 55 / 60 cm

ława 90
90 / 35,5 / 60 cm

ława 120 
120 / 55 / 60 cm

z kolekcji Adam z kolekcji Davin

ława 90
89 / 41 / 65,5 cm

ława 120
 120 / 55 / 59 cm

z kolekcji Yolk z kolekcji Parma

ława 120
120 / 50 / 60 cm

ława 110
 110 / 45 / 60 cm

z kolekcji Candy

ława 110
110 / 50 / 64 cm

z kolekcji Olivia

bez materaca i wkładu bez materaca i wkładu

 ława 120 / Davin
120 / 50 / 60 cm

z kolekcji Cloverz kolekcji Santes

ława 120
 120 / 40 / 60 cm

ława 100
100 / 50 / 49 cm

PORÓWNAJ  STOLIKI I ŁAWY
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PORÓWNAJ  ŁÓŻKA

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

łóżko 1s/90
95,5 / 60 / 203 cm

bez wkładu i materaca bez wkładu i materaca

z kolekcji Magellan

z kolekcji Rodan

bez materaca

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

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

bez materaca bez materaca

z kolekcji Jagger

z kolekcji Tips

łoże 160
171 / 93,5 / 209,5 cm

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

bez materacabez materaca

z kolekcji Tiffany

z kolekcji Oskar

bez materaca bez materaca

łóżko 1s/90
97 / 89,5 / 205,5 cm

sofa 2s/90
207 / 71,5 / 95 cm

łóżko 90
95 / 81 / 205,5 cm

łoże 160
166 / 84 / 210 cm

bez wkładu i materaca

kasztan nairobi dąb sonoma biały
łoże 160 z pojemnikiem

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

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

167,5 / 89,5 / 207 cm
bez materaca bez materaca bez materaca

z kolekcji Candy

łoże 160
166 / 90 / 206 cm

bez wkładu i materaca

z kolekcj Nonell

łóżko 2s/90
205 / 71,5 / 94 cm

bez materaca

łoże 160
181 / 71 / 205 cm

bez materaca i wkładu

z kolekcji Gress

lawa 120 
120 / 50,5 / 60 cm

z kolekcji Vigo z kolekcji Jazz

ława 90
90 / 35,5 / 60 cm

ława 110
110 / 50 / 60 cm

z kolekcji Brandson z kolekcji Maltaz kolekcji Tiffany

ława 1s/70
70 / 46 / 70  cm

ława 110
110 / 44 / 60 cm

ława 100
100 / 50 / 55 cm

z kolekcji Jagger

ława 1s/75
75 / 50 / 45 cm

z kolekcji Torino

z kolekcji Nonell

ława 1s/90
90 / 50 / 50 cm

ława
120 / 55 / 59 cm

z kolekcji Tips

ława 110
110 / 50 / 61 cm 

stolik 70
66,5 / 50 / 38 cm

ława 75
75 / 50 / 75 cm

z kolekcji Gress z kolekcji Top Mix

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

ława 115
 115 / 48 / 55 cm

PORÓWNAJ  STOLIKI I ŁAWY
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z kolekcji Brandson

PORÓWNAJ  SZAFY

wnętrze 
szafy 

szafa 2d2s
86,5 / 203 / 59 cm

szafa narożna 2d
101 / 203 / 101 cm

z kolekcji Magellan

szafa 2d2s
81 / 196 / 41 cm

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Yolk

szafa 4d
90 / 190 / 55 cm

wnętrze 
szafy wnętrze 

szafy 
wnętrze 
szafy 

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

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

z kolekcji Jazz

wnętrze 
szafy 

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

z kolekcji Oskar

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

szafa 4d
83 / 195 / 55 cm

z kolekcji Tips

z kolekcji Rodan

szafa 2d
90/ 195,5 / 56 cm

wnętrze 
szafy 

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

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Lingoz kolekcji Nicolez kolekcji Cloverz kolekcji Palmorz kolekcji Santes

szafa 4d1s
86,5 / 210 / 59 cm

szafa 2d
 90 / 197,5 / 60 cm

szafa 4d
77 / 200 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa 2d1s
106,5 / 211,5 / 60,5 cm

wnętrze
szafy 

z kolekcji Malta

szafa 2d2s
91 / 201 / 61 cm

wnętrze
szafy 

z kolekcji Ole

z kolekcji Torino

szafa 2d
88 / 200 / 59,5 cm

wnętrze 
szafy

oświetlenie w opcji 

szafa 2d1s
93 / 192 / 55  cm

szafa 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

szafa z lustrem 3d3s
 161 / 192 / 55  cm

wnętrze
szafy 

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

z kolekcji Gress

z kolekcji Top Mix

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

szafa 2d1s
 80 / 183 / 57 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

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

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

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

oświetlenie w opcji oświetlenie w opcji 

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

szafa narożna 1d 
78 / 217,5 / 78 cm

wnętrze
szafy 

wnętrze
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa 2d
123,5 / 200 / 63,5 cm

wnętrze 
szafy 

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

z kolekcji Adam

wnętrze
szafy 

szafa 2d1s 
90 / 202,5 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

szafa 4d
106 / 210 / 60 cm

oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy 
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PORÓWNAJ  SZAFY
z kolekcji Vigo

szafa 2d 
96 / 200 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Davin

z kolekcji Parma

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Jagger

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

oświetlenie w opcji 

wnętrze 
szafy 

szafa 4d
106 / 202 / 56 cm

szafy systemu BOS
szafy modułowe EMY

Ty decydujesz o wyglądzie Twojej szafy
Budujesz z dostepnych modułów

przykład szafy BOS,
wysokość 210 cm

przykład szafy BOS,
wysokość 240 cm

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

dostępne  rozmiary szaf dostępne  rozmiary szaf

125 cm x 210 cm
180 cm x 210 cm
200 cm x 210 cm
240 cm x 210 cm

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

szafa 2d
 90.5 / 203 / 55 cm

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Damis

z kolekcji Candy

szafa 2d 
100 / 205 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

szafa 5d 
157 / 205 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

szafa 2d2s
100 / 210 / 58 cm

z kolekcji Somma

szafa 2d2s
99 / 212 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 3d4s
159 / 212 / 62 cm

wnętrze 
szafy 

z kolekcji Tiffany

szafa z lustrem 6d2s
166,5 / 210 / 59 cm

wnętrze 
szafy 

wnętrze 
szafy 

Front: TAFLA Front: RAMA 

BiałyBiały
połysk

Biały 
laminat

Dąb 
craft złoty

Lustro Dąb 
kamienny

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

szafa narożna 2d
97 / 210,5 / 97 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

z kolekcji  Ayson

szafa 2d1s
90,5 / 210,5 / 61 cm

szafa narożna 2d
99,5 / 210,5 / 99,5 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

lub

z kolekcji Nonell

szafa 2d
96 / 217 / 60 cm

szafa z lustrem 3d2s
136 / 217 / 60 cm

wnętrze 
szafy

wnętrze 
szafy

oświetlenie w opcji 

z kolekcji Olivia

szafa 2d 
107 / 210,5 / 56 cm

wnętrze
szafy 

wnętrze 
szafy 

szafa z lustrem 5d
151 / 202 / 56 cm

45 cm

45 cm

90 cm

90 cm

100 cm narożna

100 cm narożna

korpus nadstawki
wysokość 40 cm

korpus szafy
wysokość 210 cm
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facebook.com/mebelbos

pinterest.com/Mebel_Bos

instagram.com/meble_mebelbos
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Zobacz nas w Internecie!
Więcej inspirujących 
aranżacji oraz adresy 
salonów sprzedaży na 

www.mebelbos.pl

Dystrybutor

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

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane 
wymiary i materiały mogą odbiegać od rzeczywistych ze względu na proces produkcji 
i dostępność komponentów. Ze względu na technologię druku prezentowane kolory 
mogą różnić się od rzeczywistych. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebla ani nie sta-
nowią jego części. 12/2021

Znajdź nas w social mediach!


