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Zestawy

Boss

Meble z tej serii idealnie komponują się zarówno
w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach. Lekkość
formy podkreślają drewniane nóżki oraz podzielone
siedzisko zakończone stylowym zaokrągleniem.
Wyjątkowy charakter zapewniają łukowe wciągnięcia
na oparciu oraz ozdobne przeszycia krawędzi boków
i siedziska. Wypełnienie siedziska stanowią sprężyny
faliste oraz pianka o dużej odporności na odkształcenia.
Do zestawu proponujemy:
01 narożnik S255xW93xG185 Pow.spania202x125cm.,
02 kanapę S238xW95xG100 Pow.spania125x200cm.,
03 fotel S95xW85xG93cm.

Twój zestaw, Twoja aranżacja...

01

02

03

Dawid
Cechą charakterystyczną modelu„Dawid” są masywne
boki przechodzące łagodnie ku oparciu. Zwiększony
komfort siedzenia dzięki zastosowaniu sprężyn
typu bonell na siedzisku. Poduszka skośna oparcia
przymocowana jest na rzepy, a po jej zdjęciu uzyskamy
dłuższą powierzchnię spania.
Do grupy mebli„Dawid” należą:
01 narożnik S225xW90xG155 Pow.spania195x118cm.,
02 sofa: wymiary dostępne w dziale Sofy str.8
03 fotel S100xW88xG80cm.

01
zobacz inne wersje str.8

02
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03

Zestawy

Oskar

skomponuj zestaw z narożnikiem z kolekcji Marek str.12

04

01

02

zaprojektuj własny mebel

Kubistyczna, nowoczesna, elegancka bryła
modelu „Oskar” wsparta jest na prostych,
drewnianych nogach. Szczególną uwagę przyciągają
ozdobne przeszycia krawędzi boków wykonane
nitką w innym kolorze. Odpowiednie przeszycia
siedziska i oparcia tworzą samodzielne pola kanapy.
Komfort użytkowania zapewnia sprężyna falista oraz
pianka wysokoelastyczna.
01 kanapa Oskar: S215xW85xG86
Pow.spania192x120 cm.
02 kanapa Domino z przeszyciami na krawędziach
oraz jednolitym przodem siedzenia:
S231xW85xG9 6 Pow. spania145x195 cm.
03 wersja kanapy Hugo boki proste:
S230xW85xG96 cm. Pow. spania145x195cm.
04 fotel Oskar: S89xW78xG79 cm.

03

3

Zestawy

Saturn

Twój zestaw, Twoja aranżacja...

Prosta, a zarazem nowoczesna bryła zakończona
na oparciu ruchomymi zagłówkami. W miejscach
podatnych na zabrudzenia tj. bokach i dolnej części
mebla dodaliśmy praktyczną eko-skórę. Siedzenia
narożnika wykonane na sprężynach typu bonell
z przekładką pianki poliuretanowej, natomiast
oparcia stanowią pasy elesyczne oraz miękka
pianka. Możliwość dowolnej zmiany strony lewaprawa. Narożnik można zestawić z fotelem innej
kolekcji OSKAR (patrz str. 3) zakończonym na oparciu
ruchomym zagłówkiem".
01 narożnik: S265xW110xG210 Pow.spania125x210 cm.

01

Dami
Nowoczesna wersalka z funkcją spania oraz
pojemnikiem na pościel zakończona prostymi
bokami. Uwagę przyciągają modne zakończenia
kontrastową lamówką krawędzi boków oraz
siedziska i oparcia wersalki. Dodatkowym akcentem,
które rozbija monotonie koloru są guziki na oparciu.
Całość dopełniają drewniane nóżki nadające
całości lekkości. Komfort użytkowania zapewniają
sprawdzone rozwiązania w postaci sprężyny
bonellowej oraz pianki wysokoelastycznej.
01 wersalka: S219xW92xG96. Pow. spania 120x191 cm.
02 fotel Dami: S75xW95xG82 cm.
01

02
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Zestawy

Hit

Klasyczny zestaw tj. wersalka oraz 2 fotele. Wersalka
wykonana na piance wysokoelastycznej oraz sprężynie
falistej. Siedzenie zostało podzielone na trzy samodzielne
pola dla każdej z odpoczywających osób. Bryła mebla
zakończona tapicerowanymi boczkami, które dla
zwiększenia komfortu łagodnie wyginają się na zewnątrz.
01 wersalka: S215 x W92 x G96 Pow.spania 192/120cm.
02 fotel: S80xW95xG82 cm.

01

02

Leon
Zestaw składający się z wersalki i dwóch
foteli. Dodatkowo zestaw można rozbudować o rozkładaną sofę (03) Profilowane drewniane elementy krawędzi boków zwiększają
praktyczność codziennego użytkowania. Ich
odpowiednio dobrany kształt zapewnia świetną
ergonomię podparcia rąk. Kolory wybarwień drewna dostępne wg wzornika (ostatnia strona katalogu).
01 kanapa: S210xW90xG87 Pow.spania192x120 cm.
02 fotel: S71xW96xG75 cm.
03 sofa ROCCO II boki Leon
wymiary dostępne w dziale Sofy str.9

03

01

02

01

02

Nevada

Zestaw w skład którego wchodzi wersalka oraz
2 fotele. Charakterystyczne dla tego zestawu jest
wykończenie boków z profilowaną nakładką z
dwoma ozdobnymi srebrnymi paskami. Dodatkowo
wysokie oparcia (foteli i wersalki) pozwalają na
swobodne podparcie głowy. Wersalka wykonana
na tradycyjnych sprężynach typu bonell natomiast
siedziska foteli wykonane na utwardzonej piance.
01 kanapa: S220xW103xG90 Pow.spania192x130 cm.
02 fotel: S79xW103xG88 cm.

5

Zestawy

Minor

01

Twój zestaw, Twoja aranżacja...

zobacz inne wersje str.9

02

W skład kompletu wchodzi wersalka na wkładzie
sprężynowym z drewnianymi bokami i 2 fotele.
Ze względu na bardzo wąskie boczki zarówno
w kanapie jak i w fotelach komplet zajmuje bardzo
mało miejsca. Boki mogą być barwione na kolor
z wzornika (szukaj na okładce).
01 kanapa: S200xW95xG94 Pow.spania192x118 cm.
02 fotel: S60xW90xG88 cm.
03 sofa: ROCCO I boki drewniane

03

Sonata

01

02

01 Elegancka kanapa typu wersalkowego
(rozkładanie) z giętymi elementami drewna
w formie boczków. Dostępne różne kolory wybarwień drewna wg wzornika. Siedzenie oraz
oparcie zostało podzielone na samodzielne pola,
dodatkowo na każdej części znajdują się ozdobne
przeszycia grubą nicią przchodzące łukiem ku
zewnętrznej krawędzi. Kanapę można połączyć w
zestaw z fotelami tworzącymi komplet wypoczynkowy.
02 Fotel oparty na konstrukcji fotela typu "Finek"
składający się z metalowego stelaża pokrytego pianką
tapicerską oraz elementów drewnianych stanowiących
podłokietniki, które łagodnie przechodzą w podstawę
fotela tworząc jego podparcie w postaci nóg. Cechą
charakterystyczną modelu Sonata są kontrastowe
przeszycia grubą nitką siedzenia, oparcia oraz krawędzi
mebla.
01 kanapa: S212xW90xG86 Pow.spania192x120 cm.
02 fotel: S74xW93xG77 cm.

Wenus boki drewniane

Piękne obłe kształty nadają meblu nowoczesny
wygląd oraz tworzą wrażenie lekkości. Kanapa
Aramis wykonana na formatkach sprężynowych
typu bonell, wykończona materiałami obiciowymi
typu szenil. Posiada funkcję spania oraz pojemnik
na pościel. Przód kanapy wykończony bukową nogą
w kształcie rurki barwioną w kolorach: jasny i ciemny
rustikal, olcha, mahoń.
Wymiary: S200xW82xG97 Pow. spania200x140 cm.
01

6

02

Zestawy

Finka\Finek

Wersalka Finka: wykonana na formatkach
sprężynowych z funkcją spania oraz pojemnikiem
na pościel. Brak boków zwiększa powierzchnię
użytkową pomieszczenia. Dostępna również jako
komplet z fotelami w wersjach 02-04.
Fotel Finek: bardzo lekka, a zarazem mocna konstrukcja
wykonana z giętej sklejki o wysokiej sprężystości.
Siedzisko wykonane na wkładzie piankowym.
Proponujemy również zestawienie foteli z wersalką
model Łódka - patrz dział Kanapy str.11.
01 wersalka Finka: S196xW96xG85 cm.
Pow. spania 196x120 cm.
02 fotel Finek: S64xW97xG73 cm.
03 fotel Finek I: S64xW97xG73 cm.
Konstrukcja fotela oparta na modelu Finek
04 fotel Finek II: S64xW97xG73 cm.
Konstrukcja fotela oparta na modelu Finek

Wersalka Finka

01

Fotel Finek

Fotek Finek I

03

02

Fotel Finek II

04

Chrom

Meble „Chrom” proponujemy jako samodzielną
kanapę lub zestaw z fotelami. Ten model wyróżnia
się gęstym pikowaniem w kratę siedzenia i oparcia
tworzących małe i wypukłe pola. Dopełnienie całości
stanowią naszyte miękkie poduszki oparcia.
01 kanapa Chrom z siatką
Wym. S205xW93xG91 Pow. spania192x120 cm.
02 kanapa Chrom I
Wym. S205xW93xG91 Pow. spania192x120 cm.
03 fotel Finek Chrom: S64xW97xG73 cm.
04 fotel Chrom I: S64xW97xG73 cm.
05 fotel Chrom z siatką: S67xW93xG78 cm.

01

03

04

inna wersja mebla Chrom I

02

inna wersja mebla Chrom I

05

7

Sofy

Dawid

Cechą charakterystyczną modelu „Dawid” są masywne boki przechodzące łagodnie ku oparciu
stanowiąc jedną bryłę. Zwiększony komfort siedzenia
dzięki zastosowaniu sprężyn typu bonell na górnej
poduszce siedziska. Do sofy w formie kompletu
proponujemy również fotel - patrz dział Zestawy str.2.
Sofa dostępna w wymiarach:
01 sofa 2: S160xW94xG90 Pow. spania190x110 cm.
02 sofa 2,5: S180xW94xG90 Pow. spania190x130 cm.
sofa 3: S200xW94xG90 Pow. spania190x150 cm

01

funkcjonalnie i komfortowo...

02

Jowisz

Model Jowisz składający się z sofy 2- i 3- osobowej.
Wygodny odpoczynek zapewniają sprężyny siedziska,
natomiast oparcie wykonane jest na pasach i miękkiej
wysoko elastycznej piance. Sofa oraz fotel dostępne
w wymiarach:
01 sofa 2: S160xW96xG88 Pow. spania190x110 cm.
02 sofa 3: S210xW96xG88 Pow. spania190x160 cm.
03 fotel: S90xW96xG86 cm.

03

01

02

Dominik

Propozycja zestawu składającego się z rozkładanej
sofy dwuosobowej oraz foteli.
Sofa posiada funkcję okazjonalnego spania typu
belgijskiego wykonanego na metalowym stelażu
z bukowymi listewkami zwiększającymi komfort spania.
Do stelaża dołączony jest materac o odpowiedniej
grubości.
Montowane do wyboru chromowane lub drewniane
nóżki (kolor wg wzornika okładka tył) nadają meblu
lekkości i indywidualnego stylu.
01 sofa II: S160xW80xG89 cm.,
02 fotel: S80xW80xG75 cm.

01

02
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Sofy

Rocco

skomponuj zestaw z fotelem Oskar, str.3

02 - bok B

04 - bok D

05 - bok E

skomponuj zestaw z fotelem
lub wersalką Leon, str.5

wymiar zew. mebla zależy od modelu boku:
boki (lewy, prawy - 2 szt.)
wersja 1-osobowa 75+model boku
wersja 2-osobowa 115+m.b.
wersja 3-osobowa 155+m.b.

Rocco: sześć wariantów boków:
A bok drewniany
B bok prosty
C bok Panama

D bok łuk
E bok wersja Leon
F bok tkanina
06 - bok F

B - 20 cm.

A - 8 cm.

A

B

C - 28 cm.

C

D - 16 cm.

D

E - 16 cm.

E

F - 8 cm.

F

zaprojektuj własną sofę,

03 - bok C

01 - bok A

trzy wymiary szerokości w sześciu wariantach boków

skomponuj zestaw z kanapą lub fotelem Minor, str.6

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań czyni
ten mebel uniwersalnym miejscem odpoczynku,
funkcjonalność zwiększa pojemnik na pościel.
Sofy wykonane na sprężynach typu bonell, które idealnie
sprawdzają się w codziennym użytkowaniu zapewniając
wysoki komfort odpoczynku. Najwięcej zyskasz w relacji:
zapotrzebowanie na miejsce do pow. spania.
01 sofa ROCCO I boki drewniane
Wym. S84xW94xG102 Pow. spania195x70 cm.
02 sofa ROCCO II boki proste:
1 os. S100xW85xG102 Pow. spania195x70 cm.
2 os. S140xW94xG102 Pow. spania195x110 cm.
03 ROCCO II boki Panama
1 os. S103xW87xG110 Pow. spania197x75 cm.
2 os. S143xW87xG110 Pow. spania 197x115 cm.
04 ROCCO II boki łuk
1 os. S100xW85xG102 Pow. spania195x70 cm.
2 os. S140xW85xG102 Pow. spania 195x110 cm.
05 sofa ROCCO II boki Leon
S131xW94xG102 Pow. spania195x115 cm.
06 ROCCO II boki tkanina
1 os. S84xW85xG102 Pow. spania195x70 cm.
2 os. S124xW85xG102 Pow. spania195x110 cm.
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Kanapy

Aramis/Wenus

Konstrukcja kanap wykonana na drewnianych
ramach,
natomiast
warstwa
sprężynująca
na formatkach bonelowych oraz piance wysokoelastycznej, posiadają duży pojemnik na pościel oraz
mechanizm ułatwiający rozkładanie. Brak boków
zmniejsza ilość zajmowanego przez kanapy miejsca
01 kanapa Aramis
Wym. S200xW82xG97 Pow. spania200x140 cm.
02 kanapa Wenus
Wym. S197xW75xG87 Pow. spania197x140 cm.
01

02

swoboda i wygoda...

Dolores/Łódka

01

02

Kanapy o dużej powierzchni spania wyposażone
w mechanizm rozkładania typu "wersalkowego".
Zewnętrzne części kanap wznoszą się delikatnie
ku górze , natomiast krawędzie wykończone są
profilowaną pianką. Wykonanie: Kanapa Dolores:
pianka wysokiej jakości, natomiast Łódka: wykonana
na sprężynach typu bonell.
01 kanapa Dolores
Wym. S205xW100xG93 Pow. spania200x130 cm.
02 kanapa Łódka
Wym. S196xW93xG94 Pow. spania195x130 cm.

Lux

Kanapa rozkładana typu DL. Proste, tradycyjne wzornictwo
uzupełnione chromowanymi elementami nóg pozostanie
modnym wyposażeniem Państwa wnętrza przez wiele lat.
Miękkość i komfort charakteryzują ten mebel przez specjalnie
uformowane siedzenie kanapy na trzy samodzielne pola.
Całość uzupełniają miękkie poduchy oparcia dostosowane
szerokością do każdej części siedziska. Zwiększona praktyczność
przez zastosowanie dużego pojemnika oraz mechanizmu
ułatwiającego rozkładanie. Kanapa wykonana na formatkach
sprężynonowych typu bonell oraz piance wysokoelastycznej.
Wym. S240xW85xG95 Pow. spania195x145 cm.

Karo

Kanapa wykonana w systemie wersalkowym
na wkładzie sprężynowym. Przód skrzyni wykończony listwą drewnianą malowaną na dowolny kolor
z wzornika - patrz tył okładki.
Wym. S224xW90xG98 Pow.spania190x126 cm.

10

Kanapy

Agata

Kanapa typu DL z pojemnikiem na pościel
i mechanizmem rozkładania.
Na zdjęciu zaprezentowane połączenie jednolitej
tkaniny przełamane ciemniejszym pasem na dolnej
części mebla oraz poduszkach. Boki mebla delikatnie
zaokrąglone w kierunku kanapy. Oparcie stanowią
zdjemowane poduszki z profilowanej pianki skierowane
u góry do tyłu".
Wym. S237xW86xG98 Pow. spania145x195 cm.

Wiola

Sprawdzone i docenione przez klientów rozwiązania
funkcji spania. Komfort użytkowania zapewniają
sprężyny typu bonel oraz pianka.
01 Wiola bez boków:
S194xW91xG88 Pow.spania120x194 cm.
02 Wiola z bokami:
Wym. S200xW91xG88 Pow. spania120x194 cm.

01

02

01

02

Kołderka

Piękne obłe kształty nadają meblu nowoczesny
wygląd oraz tworzą wrażenie lekkości. Wykonana
na sprężynie falistej oraz piance wysokoelastycznej.
Posiada pojemnik na pościel oraz mechanizm
ułatwiający rozkładanie.
Wym. S200xW87xG98 Pow. spania135x205 cm.

Hugo

Połączenie klasycznego stylu z funkcjonalnością, wysokiej
jakości z przystępną ceną. Miękkość i komfort charakteryzują
ten mebel. Komfort zapewnia wysokoelastyczna pianka
odporna na odkształcenia, miękkość poduch osiągnięta dzięki
mieszance kulek silikonowych i waty. Proponujemy jednolite
kolorystycznie tkaniny bryły mebla zestawione z wzorami
poduch oparcia.
01 kanapa Hugo boki okrągłe
Wym. S230xW94xG96 Pow. spania196x140 cm.
02 kanapa Hugo boki proste
Wym. S220xW94xG96 Pow. spania196x140 cm.

zobacz inne wersje str.11
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Narożniki

Marek

02

01

Twój styl, Twoje wnętrze...

Narożnik średniej wielkości posiada funkcję
okazjonalnego spania oraz pojemnik na pościel.
Polecamy zestawienie - tkanina na siedzisku oraz
poduszkach z eko-skórą boków i dołu mebla tj.
w miejscach podatnych na szybsze zabrudzenia.
Dodatkowo drewniany element na bokach wnosi
nutę elegancji i jest praktyczny jako podstawka
np. pod napój. Dla najbardziej wymagających
klientów przygotowaliśmy poszerzoną wersję boku
z wbudowaną półką (wersja boku C). Dodatkowa
praktyczność dzięki możliwości zamiany strony
narożnika (dotyczy wersji boku A), narożnik z bokiem B
w wersji lewo lub prawostronnej.
narożnik S200+(wariant boku)xW84xG137 cm.
Pow. spania 136x198 cm.

03

Marek: trzy warianty boków

A

B

A bok standardowy szer. 26cm (2szt.)
B szer. 26cm (2szt.)
C bok z półką szer. 36cm (2szt.)
01 narożnik bok A
02 narożnik bok B
03 narożnik bok C

C

Beno

Młodzieżowy narożnik z funkcją spania. Wykonany
na sprężynach typu bonell. Posiada dwa pojemniki na
pościel. Krawędzie boków oraz dolna część pojemnika
wykonane w innym kontrastowym odcieniu (na zdjęciu
pikowana eko-skóra). Poduszki oparcia z jednej strony
posiadają wzór, natomiast druga strona jest w tkaninie
głównej mebla przełamana pionowym oraz poziomym
pasem na skrajnych poduszkach.
01 Wym. S217xW85xG151 cm.
02 Pow. spania 145x204 cm.
03 pojemnik na pościel

01

02
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03

Narożniki

Adaś
Wykonany w miękkiej i przyjemnej w dotyku tkaninie
w wersji lewa lub prawa strona. Funkcjonalność
i wygodę użytkowania podnoszą dwa pojemniki
na pościel, duże i bardzo wygodne spanie oraz miękkie
poduszki oparcia. Całość uzupełnia tapicerowany
tkaniną tył mebla. Szczególnie polecamy osobom
korzystającym z narożnika do codziennego spania.
Wym. S255xW74xG195 cm.
Pow. spania 143x220 cm.
narożnik strona lewa
narożnik w innym gatunku tkaniny
01

02

Monika
Duży narożnik idealnie pasujący jako wyposażenie
salonu. Siedzisko wykonane na sprężynach typu bonell
oraz wysokiej jakości piance. Posiada duży pojemnik
na pościel oraz funkcję spania okazjonalnego. Oparcie
stanowią duże i miękkie poduszki wypełnine kulkami
silikonowymi które są przymocowane na stałe do
oparcia. Tył mebla również wykończony w tkaninie więc
mebel może być ustawiony w dowolnym miejscu.
Wym. S265xW92xG202 cm.
Pow. spania 129 x202 cm.
narożnik strona prawa, poduszki czerwone (opcja
dodatkowa)
nar. funkcja spania
01

02
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Narożniki

Bolek

Mebel ten jest nie tylko wyposażeniem, ale stanowi
również efektowną dekorację wnętrza. Nowoczesny
i zawsze modny design nie ogranicza funkcjonalności,
a wręcz dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań zapewnia odpoczynek w luksusowych
warunkach. Dodatkowo dla wymagających narożnik
posiada dużą powierzchnię spania oraz dwa pojemniki.
Jako wyposażenie uzupełniające montujemy
praktyczną półkę znajdującą się we wnętrzu boku
(patrz str.12 narożnik Marek bok wersja B). Wym.
S260xW76xG160 Pow. spania220x140 cm.

Twój styl, Twoje wnętrze...

Karol

Klasyczna forma podkreśli wyjątkowość każdego
wnętrza. Funkcjonalny dzięki funkcji spania, posiada
ogromny pojemnik na pościel. Wykonany na wkładzie
piankowym i sprężynach typu bonell. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej i materiałów obiciowych.
Występuje w wersji z lewą lub prawą stroną.
01 narożnik: S250xW97xG164 Pow. spania196x115 cm.
02 sofa2 : S140xW97xG97 Pow. spania110x190 cm.

Topaz
Nowoczesny narożnik z trzema ruchomymi zagłówkami
ustawianymi pod różnym kątem. Wysoki komfort siedzenia dzięki zastosowaniu w siedzisku sprężyn kieszeniowych pokrytych materiałem z ozdobnym przeszyciem w kształcie kwadratów. W standardzie pojemnik
na pościel oraz funkcja codziennego spania (również
sprężyny). Mebel można dodatkowo wyposażyć w 2 szt.
poduszek oraz pufę. (opcja - zdjęcie 02).
Wym. S265xW88xG179 Pow. spania120x200 cm.
01 narożnik strona prawa
02 wersja nar. z pufą oraz poduszkami (opcja dodatkowa).
03 nar. z funkcją spania

01
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03

Narożniki

Marcin

Ten narożnik to doskonały przykład, że mały mebel
też może być wygodny i praktyczny w codziennym
użytkowaniu, jeżeli do tego dodamy indywidualny styl
to mamy receptę na pełną satysfakcję z dokonanego
wyboru. Pojemnik na pościel, mechanizm rozkładania,
możliwość zmiany strony (lewa, prawa), miękkie
poduchy oparcia to tylko wybrane elementy dostępne
w standardzie.
Wym. S210xW70xG142 Pow. spania182x130 cm.
01 narożnik strona mebla lewa
02 narożnik rzut z boku

01

02

Mateusz

Prosty w stylistyce, a zarazem bardzo funkcjonalny.
Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje
do mniejszych pomieszczeń. Posiada pojemnik
na pościel oraz dużą powierzchnię spania. Wykonany
może być ze wszystkich dostępnych materiałów
z wzornika.
Wym. S197xW68xG136
Pow. spania186x125 cm.
01 narożnik strona prawa
02 narożnik strona lewa

01

02

Kołderka

Ten mebel to propozycja dla młodszych klientów,
która z pewnością zastąpi typową nudną kanapę
i wniesie nowoczesny styl. Mebel wykonany na sprężynie
falistej oraz wysokiej jakości piance, posiada również
pojemnik oraz funkcję spania. Oparcie składa się
z samodzielnych poduch, natomiast siedzenie
zakończone dwoma poduszkami stanowiącymi
"podłokietniki".
Wym. S205 W74 G140 cm.
Pow. spania 135x 205 cm.
01 narożnik strona prawa
02 narożnik po rozłożeniu do spania

01

02
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Sypialnie, Łóżka, Tapczany

Pik

Sypialnia z dużym pojemnikiem na pościel.
Szczególną uwagę zwraca miękki pikowany guzikami
zagłówek oraz przeszycie skrzyni w kształt "dzwonka".
Proponujemy modne zestawienie nabłyszczanej ekoskóry zagłówka i skrzyni z popielatą tkaniną materaca.
Część materacowa wykonana na sprężynach oraz
piance tapicerskiej, a całość zamocowana na stałe
do drewnianej ramy.
Wym. Dł.208xS144xW81 Pow. spania200x140 cm.

Karolinka

wypoczynek i relaks...

To sypialnia przyjazna dla użytkownika. Jej miękkie
i obłe krawędzie wykonane z profilowanej pianki
oprócz funkcji stylistycznej zapewniają wspaniałą
ochronę przed przypadkowymi drobnymi urazami.
Posiada regulowany - podnoszony zagłówek oparcia
bardzo przydatny np. do czytania. Sypialnia może być
również wykonana w rozmiarze o szer. 95 cm. jako
jednoosobowe łóżko dla młodzieży.
Wym. Dł.208xS160xW81 Pow. spania200x140 cm.

Sypialnia
02

01

01 Sypialnia zagłówek nikiel
Ten model to klasyczne, samodzielne łoże z bardzo
dużym pojemnikiem na pościel. Spanie sypialni
wykonane na ramie z warstwą bonelu i pianki
poliuretanowej. Posiada bardzo funkcjonalny zagłówek
z możliwością regulacji kąta nachylenia.
Dł.210xS.144xW.75 Pow.spania140x200 cm.
Dostępna również w wymiarze pow. spania 160x200 cm.
02 Sypialnia zagłówek tapicerowany
Wykonanie na bazie wersji1.
Wym. Dł.210xS.144xW.94 Pow. spania200x140 cm.
Dostępna również o pow. spania 160x200 cm.

Więcej modeli sypialni i łóżek dostępne w oddzielnym katalogu,
o szczegóły pytaj sprzedawcę.
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Sypialnie, Łóżka, Tapczany

Łóżka/Tapczany
01 łóżko wersja1
Łóżko wykonane z płyty laminowanej o gr 18mm
wykończonej obrzeżem ABS. Istnieje możliwość
wykonania łóżka z płyty o dowolnym kolorze
dostępnym na rynku. Warstwa podtrzymująca składa
się z ramy sosnowej o zwiększonej wytrzymałości
wypełnionej giętymi listwami bukowymi. Dzięki temu
zachowna jest wysoka sztywność konstrukcji oraz
wysoka wytrzymałość.
S204xW70xG94 Pow.spania90x200 cm.
02 łóżko wersja2
Łóżko wykonane na bazie wersji1. Zastosowanie
wyższego boku sprawia,że łóżko może być ustawione przy ścianie bez obawy pobrudzenia materaca
czy pościeli.
Wym. S204xW70xG94 Pow. spania90x200 cm.
03 Tapczanik I
Mebel o klasycznej konstrukcji. Wykonany na wkładzie
sprężynowym bonel. Możliwe jest wykonanie wg
zadanych wymiarów. Dostępny również w wersji
z jednym bokiem.
Wym. S190xW45xG82 Pow. spania80x186 cm.
04 Tapczanik wersja2B
Wym. S204xW55xG92 Pow. spania90x200 cm.

01
01

02
Tapczanik I

Tapczanik II

03

04

Łoża – bez materaca i stelaża
Sypialnie standardowo wykonujemy w rozmiarach
pod materac 140x200 cm. oraz 160x200 cm.
oraz na zamówienie 120x200 cm., 180x200 cm.
Front skrzyni sypialni (od strony nóg) może być
wykonany w dwóch wysokościach: front wyższy
od części bocznych skrzyni (wersja 01) lub równo
z wysokością skrzyni wtedy cała skrzynia jest jednej
wysokości (wersja 02).
Skrzynie tych sypialni są w całości demontowalne,
a dzięki zastosowaniu specjalnych łączników po
wniesieniu łatwo można złożyć w całość.
Wymiary:
Wymiar zewnętrzny sypialni zależy od szerokości
materaca + gr. skrzyni.
Przykładowo materac 140 cm.+skrzynia 20 cm.
wymiar zewnętrzny 160 cm.

01
przykładowy materac- za dopłatą

02

Łoża: dwa wariany zagłówka A,B

A

B
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Meble
Młodzieżowe

Wacek

01 sofa Wacek III
Funkcjonalna i nowoczesna sofa dla młodzieży, która
może ozdobić każdy pokój, a jednocześnie stworzyć
warunki do przyjemnego komfortowego odpoczynku.
Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne zapewniają
mozliwość rozkładania do spania.
Wym. S210xW82xG80 Pow. spania180x140 cm.

ciekawy kształt i kolor...

Sławek

Wykonany w wysokim standardzie na formatkach
sprężynowych, obity materiałami typu szenil. Posiada
główny pojemnik na pościel oraz dodatkowy w formie
pufy. Po rozłożeniu ma bardzo dużą powierzchnię
spania, bardzo łatwo rozkładany, zapewnia również
wysoki komfort odpoczynku - polecany w szczególności
do codziennego spania.
Wym. S204xW71xG144 Pow. spania195x140 cm.

Krzyś

Uniwersalna forma umożliwia indywidualną
konfigurację zestawu. Wkład wykonany z pianki
poliuretanowej z pojemnikiem na pościel. Posiada
dodatkową otwieraną pufę z dużym pojemnikiem
(na zdjęciu po lewej stronie), którą należy odsunąć,
by rozłożyć mebel do spania.
Wym. S197xW73xG152 Pow. spania184x140 cm.

Olimp

Tradycyjna wersalka z funkcją codziennego spania
wykonana na sprężynach typu bonell (siedzenie,oparcie).
Posiada drewniane stylowe boczki dostępne w kolorach
z wzornika (patrz okładka) uzupełnione przez element
drewniany na pojemniku. Wersalka dostępna również
z fotelami jako komplet.
Wym. Dł.202xS86xW88 Pow. spania191x120 cm.
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Meble
Młodzieżowe

Asia

Praktyczna sofa dostępna jedynie w wersji
dwuosobowej. Konstrukcja boków łagodnie
przechodzi w oparcie tworząc jedną bryłę mebla.
Poduszka siedziska wypełniona pianką poliuretanową.
Uzupełnienie stanowią dwie swobodne poduszki
wykonane w innej tonacji kolorystycznej.
Wym. S128xW75xG89 Pow. spania190x110 cm.

Samochodzik

Mali chłopcy w szczególności uwielbiają samochody.
Możliwość snu na takim meblu zapewni dodatkową
radość i spokojny długi sen. Po latach takie meble
z nostalgią przypomną o szczęśliwym i beztroskim
dzieciństwie.
Wym. S130xW67xG82 Pow. spania170x76 cm.

01

02

Śpioch
Mebel stworzony z myślą o młodszych klientach.
Ciekawa stylistyka w połączeniu z kolorowymi
materiałami nada każdemu wnętrzu przytulną
atmosferę. Występuje w wersjach z lewą i prawą
stroną. Łatwość rozkładania w połączeniu ze sporą
powierzchnią spania sprawia, że jest idealny dla dzieci i
młodzieży. Mebel posiada również pojemnik na pościel.
Wym. S160xW83xG76 Pow. spania190x76 cm.

Wersalka I - Retro
Kanapa rozkładana jak typowa wersalka. Wkład
sprężynowy typu bonell, boki z płyty laminowanej
w kolorze buk, olcha lub orzech. Stworzona z myślą
o wymagających, a zarazem oszczędnych klientach.
Posiada pojemnik na pościel. Ze względu na bardzo
wąskie boczki w kanapie zajmuje bardzo mało miejsca
w pokoju.
S190xW84xG90 Pow.spania186x110 cm.
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Meble
Pozostałe

Dominik

Fotel zaliczany jest do grupy dużych foteli, naturalnym
więc miejscem są domowe salony, pomieszczenia
banków, hoteli, restauracji itp. Charakterystyczne łagodne linie bryły mebla, rozpoczynając
od stylowych metalowych nóżek przechodzą
w rozszerzające się oparcie, którego krawędź jest
dodatkowo pogrubiona i wyłożona miękką pianką.
Wyjątkowy wygląd zapewni wykończenie mebla
tapicerką z eko-skóry dodając nutę szlachetności.
Wym. S92xW79xG83 cm.

Klubowy
przydatne drobiazgi...

Nowoczesny fotel o prostych kształtach. Kompaktowe wymiary fotela są zaletą przy meblowaniu pomieszczeń o niewielkiej powierzchni.
W połączeniu z sofą może być wyposażeniem
do biur, hoteli, restauracji itp.
Wym. S62xW74xG60 cm.

Cafe

Proponowany mebel stanowi niezastąpione
wyposażenie jako fotel komputerowy, element
wyposażenia biur, hoteli, zakładów fryzjerskich.
Możliwość zestawienia z narożnikiem lub sofą
(meble na zamówienie - patrz str.22) tworzy nowe
perspektywy w aranżacji pomieszczeń restauracji
czy barów. Dodatkowo tapicerka wykonana w ekoskórze pozwala utrzymać meble w czystości.
Wym. S67xW78xG59 cm.

Pufa Topaz

Pufa może stanowić samodzielny mebel
lub być elementem zestawu z narożnikiem Topaz
(patrz str.14). Nie posiada pojemnika na pościel
(opcja).
01 Pufa Topaz wersja pojemnika z pasem:
Wym. S52xW45xG52 cm.
02 Pufa Topaz wersja całość w jednolitej tkaninie,
(wymiary jak wyżej)

01
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02

Beczka/Wałek

Pufa Beczka

Pufa Wałek

Meble
Pozostałe

Piękna linia oraz obłe kształty nadadzą każdemu pomieszczeniu niepowtarzalny charakter.
Duża powierzchnia siedziska zapewni wygodę
odpoczynku. Pufy nie posiadają pojemnika.
01 Pufa Beczka: Wym. S39xW45xG39 cm.
02 Pufa Wałek: Wym. S40xW42xG40 cm.

01

Pufa Max/Kufer

Pufa Max

02

Pufa Kufer z pojemnikiem

01 Pufa Max: Wym. S58 W36 G50 cm.
02 Pufa Kufer z pojemnikiem

Wym. S90xW42xG50 cm.

01

02

Fotelikopufa

Pufa przeznaczona dla młodzieży oraz osób
ceniących niepowtarzalną formę. Konstrukcja pufy
zapewnia jej stabilność oraz wygodny odpoczynek.
Posiada również funkcjonalny pojemnik. Istnieje
możliwość zestawiania fotelikopufy z różnymi
modelami kanap.
Wym. S52xW78xG51cm.

Kostka/Rubik
Pufa I/Pufa II
Stanowi doskonałe uzupełnienie do ław. Posiada
dodatkowo funkcjonalny pojemnik na drobiazgi.
Istnieje możliwość zestawiania puf z zestawami
wersalkowymi.
01 Pufa Kostka: Wym. S31xW34xG31cm.
02 Pufa Rubik: Wym. S38xW39xG38cm.
03 Pufa I: Wym. S43 W39 G34 cm.
04 Pufa II: Wym. S43 W36 G34 cm.

Pufa Kostka

Pufa Rubik

01
Pufa I

02
Pufa II

03

04
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wyposażymy każde wnętrze...

Meble
na
Zamówienie
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Działalność podstawową uzupełniliśmy o usługi
związane z zabudową lokali typu: bary, restauracje,
kluby itp. w meble tapicerowane na zamówienie,
które wykonujemy według wzoru klienta
lub projektów własnych. Poniżej prezentujemy
kilka wybranych realizacji.

Systemy rozkładania

Większość zaprezentowanych w katalogu mebli w celu zwiększenia ich
funkcjonalności oraz wygody użytkowania została wyposażona w systemy
pozwalające na łatwy, szybki oraz niewymagający dużej siły mechanizm
rozkładania.
Wymagania stawiane przez użytkownika co do funkcji jakie ma spełniać
mebel określają wybór bryły mebla, zajmowanej powierzchni, miejsca
ustawienia oraz bezpośrednio związanego z tym sposobu rozkładania.

Prawidłowe używanie mechanizmów podczas rozkładania
i składania mebla pozwoli uniknąć wadliwego ich działania,
a w konsekwencji do uszkodzenia. Poniżej przedstawiamy zastosowane mechanizmy rozkładania z podziałem na grupę mebli.
Sofy
Rozkładanie polega na wyciągnięciu siedziska do przodu.

Kanapy - typ DL
Bardzo prosty i bezawaryjny mechanizm. Rozkładanie polega na wyciągnięciu
siedziska do przodu oraz w powstałe miejsce położenie elementu oparcia.

Wersalki
Najbardziej rozpowszechniony sposób rozkładania. Rozkładanie polega
na podniesieniu części siedziska do góry (oparcie mebla znajdzie się
w poziomie), zwolnienie mechanizmów objawiające się charakterystycznymi
kliknięciami, a następnie położenie tego elementu (siedziska) w poziomie.
Uwaga: czynność należy wykonywać stojąc na środku długości mebla.
Zabrania się otwierania i składania mebla trzymając za siedzisko w jednym
z końców zewnętrznych.
Narożniki
Wyposażone są najczęściej w mechanizmy:
1. pozwalające na zwiększenie powierzchni spania. Rozkładanie polega
na wyciągnięciu do przodu poniżej siedziska elementu z dodatkową
poduszką, a następnie podniesienie jej do góry.

2. ułatwiające dostęp do pojemnika na pościel. Polega na podniesieniu
do góry części siedziska.

3. mechanizm typu DL. Zasada działania jak w opisanej wyżej kanapie typu DL.

Sypialnie, łóżka
Zawierają kilka różnych mechanizmów.
1. ułatwiające dostęp do pojemnika.
Rozkładanie polega na podniesieniu do góry siedziska stojąc w krótszej
części (z przodu od strony nóg).

2. ułatwiające dostęp do pojemnika oraz regulowanie w kilku poziomach
zagłówka. Regulacja zagłówka odbywa się przez mechanizm zapadkowy.
Podnosząc zagłówek usłyszymy kolejne charakterystyczne kliknięcia
określające kąt oparcia. W celu zwolnienia mechanizmu należy przechylić
zagłówek do pozycji pionowej, a następnie położyć swobodnie na skrzyni
(w poziomie).

Zabrania się siadania na zagłówku, gdy mechanizm jest ustawiony pod
kątem co może spowodować jego wygięcie (uszkodzenie).
3. mechanizm ułatwiający dostęp do pojemnika
Rozkładanie polega na uniesieniu siedziska do góry stojąc wzdłuż mebla
(po długości).
Użytkowanie, Czyszczenie i konserwacja mebli
W celu zachowania estetycznego wyglądu mebla przez cały okres
użytkowania należy przestrzegać prostych zasad dotycząch prawidłowego użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji. Rodzaj pielęgnacji będzie
zależał od typu tapicerki, występowania elementów drewnianych
czy chociażby luźnych poduszek.
1. Ogólne zasady użytkowania
• zaleca się użytkowanie mebli tapicerowanych w pomieszczeniach
suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed warunkami
atmosferycznymi. Zalecana temperatura pomieszczenia od 16-26 0C
i wilgotność powietrza od 50-70%.
• meble należy użytkować/ siadać zamiennie na całej powierzchni
siedzisk, by uniknąć różnic w zużyciu i wyglądzie.
• nie należy ustawiać mebli tapicerowanych w miejscach mocno
nasłonecznionych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych źródeł
ciepła (mniejszej niż 1 m).
• luźne poduszki należy regularnie trzepać, by się nie zdeformowały
• drewniane lakierowane elementy należy chronić przed mechanicznym
uszkodzeniem tj. zarysowaniem, wytarciem, obiciem czy wysoką
temperaturą.
• nie należy siadać na bokach/ oparciach kanap, wersalek czy foteli
ponieważ grozi to złamaniem konstrukcji nośnej, pęknięciem
materiału lub deformacją elementów miękkich.
• nie powinno się narażać tapicerowanych powierzchni mebli na mocne,
punktowe napięcia np. stawanie na siedzisku, ich skutkiem mogą być
nadmierne rozciągnięcia bądź też uszkodzenia materiału obiciowego.
• należy chronić pokrycia tapicerskie przed kontaktem z pazurami
i zębami zwierząt domowych.
2. Czyszczenie i konserwacja
W naszej ofercie dostępne są meble wykończone tkaninami typu szenil,
welur, żakard, mikrofaza oraz skórą ekologiczną. Typ tkaniny bezpośrednio
określa sposób pielęgnacji oraz rodzaj użytych detergentów.
Tkaniny typu szenil, welur, mikrofaza
Grupa dekoracyjnych tkanin z osnową włosową szczególnie miła
i przyjemna w dotyku. Ich włosy należy delikatnie okresowo szczotkować
(nie używać twardych szczotek) co zapewni miękkość i przyjemny dotyk.
Czyszczenie ogranicza się do odkurzania, a w przypadku zabrudzeń
punktowo zmoczyć, a następnie przetrzeć za pomocą bawełnianej szmatki
nasączonej środkiem przeznaczonym do obić tapicerskich.
Tkanina żakard
Charakteryzuje się tkaną strukturą i bogatymi wzorami. Bardzo wytrzymała
i praktyczna w utrzymaniu. Można czyścić silnymi środkami, prać i prasować.
Eko-skóra
Doskonała imitacja naturalnej skóry, a jej podstawowe zalety to łatwa
pielęgnacja, odporność na światło i ścieranie. Mebel wykonany w wyrobie
skóropodobnym wystarczy wyczyścić powierzchniowo, gdyż ewentualne
zanieczyszczenia nie wnikają do głębszych warstw, jak to ma miejsce
w przypadku tkanin. Do czyszczenia należy używać miękkiej gąbki lub
miękkiej szmatki, czyścić wodą z mydłem, mydłem w płynie bądź płynem
do mycia naczyń.
Zabrania się czyszczenia za pomocą: twardych szczotek, zmywaków,
szorstkich szmatek oraz używania środków do czyszczenia na sucho, benzyny, alkoholi, zmywaczy do paznokci, środków wybielających. Powyższe
substancje mogą powodować przebarwienia, zmianę połysku, a nawet
rysy i pęknięcia. Należy pamiętać, że ślady z tuszu, długopisu, mazaków
i pochodnych bardzo trudno usunąć z powierzchni eko-skóry.
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Próbne kolory drewna:
Przedstawione poniżej kolory wybarwień drewna mają charakter ściśle
poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych w meblu.
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Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, kolorystycznych i funkcjonalności w oferowanych modelach mebli nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Kolory na zdjęciach mogą różnić
się od rzeczywistych.

