USIĄDŹ I POCZUJ RÓŻNICĘ

Inspirujący spacer - katalog mebli MTI-Furninova
Jeśli stawiasz na nowoczesność i wygodę, to dobrze traﬁłeś. Przedstawiamy katalog, który wprowadzi Cię w świat mebli.
Cóż niezwykłego jest w naszych produktach?

Nasze sofy to symbol wygody i relaksu. Nowoczesne i wielofunkcyjne,
pozwalają na dowolne konﬁgurowanie zgodnie z Twoimi potrzebami.
Połączenie walorów estetycznych i użytkowych z wysoką jakością
pozwala na wyjątkowe aranżacje Twoich wnętrz.

W wyrobach, towarzyszących człowiekowi w jego codziennym życiu:
przeżywanych radościach i smutkach, zmęczeniu po codziennej pracy,
odpoczynku i śnie skumulowane są najlepsze cechy mebli.

Dziś wygoda kojarzy się z komfortem, ergonomią i harmonijnym
otoczeniem. Wybierając łóżko, sofę czy fotel tak naprawdę wybierasz
dobre samopoczucie i zadowolenie z życia.

Nieodłącznym walorem naszych modeli jest wysoka jakość skór,
nowoczesnych tkanin i litego drewna. Atrakcyjne wzornictwo mebli
łączymy z funkcjonalnością i niezawodnością w użytkowaniu.

www.mti-furninova.pl

MTI-Furninova
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AMALFI

skóra

nowoczesna linia, nowe wzornictwo

Sofa Amalﬁ to niezwykły mebel. Doskonałość nowoczesnej linii stylistycznej,
ozdobne przeszycia skóry i wyjątkowa
szerokość podłokietników są atrybutami
niekonwencjonalnego podejścia do aranżowania wnętrz i tworzeniem nowych
trendów we wzornictwie meblowym.
Efektem prac nad modelem sofy jest perfekcyjnie wyważony mebel w awangardowej formie. Kolekcję Amalﬁ tworzą sofy
w różnych wielkościach oraz podnóżek.
Wersja w tkaninie może być wykonana
z przytapicerowanym (FIX) lub luźnym
pokrowcem (L/C)

Amalﬁ - 2,5
szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 47/ gł. 59

2

2,5

3

PUFA

197x90x75

216x90x75

244x90x75

91x61x48

149

168

196

5

AUSTIN

l/c

comf
eu

tkanina

ﬁx

comf
eu

comf
1

comf
2

tkanina

AVIGNON

skóra

elegancja i przydatność w każdym wnętrzu

ponadczasowa prostota

Atrakcyjna sofa Austin została stworzona ku wygodzie użytkowników, ceniących
wysoką jakość materiałów i wykonania.
W kolekcji znajdują się dwie sofy w różnych wielkościach i fotel. Ponadprzeciętna, solidna konstrukcja mebla z litego
drewna, niezaprzeczalna elegancja i walory estetyczne sofy dają poczucie pewności, że zanurzając się w jej przepastne
przestrzenie, będzie można oddać się
marzeniom lub zapaść w odnawiającą siły
drzemkę. Sofa Austin ukrywa nóżki za falbanką, ale przed użytkownikiem odkrywa
swoje najlepsze cechy: elegancję i przydatność w każdym wnętrzu.

Kanapa Avignon niejednego zachwyci
i uwiedzie swoją niezwykłą prostotą,
połączoną z perfekcyjnym wykonaniem
na bazie najwyższej klasy materiałów.
Projektant odwołał się do podstawowych
ﬁgur i brył. Kwadrat, prostokąt, prostopadłościan - to wystarczyło, aby powstał
model ponadczasowy, trwały i inspirujący do szukania dodatkowych akcesoriów
w postaci poduch, narzut, które wyrażą
osobowość użytkownika, jego gust i styl
życia. Kolekcja Avignon jest bardzo bogata; znajdują się w niej zarówno kanapy,
narożniki w różnych rozmiarach, jak i fotel
z podnóżkiem.

- poduszki dekoracyjne deko art.21 dostarczane razem z sofą
Austin - 3

Avignon - 2,5

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 47/ gł. ~60-50

siedzisko: wys. 43/ gł. 61

1

2,5

3

1

2/2,5

3

2,5DIV

2,5C2/2,5C2,5

2C2

3C2

143x111x90

224x111x90

243x111x90

80x83x80

162/183x90x80

208x90x80

258x203x80

258x237/258x80

237x237x80

283x237x80

105

186

205

46

128/149

174

3C2,5/3C2,5

PUFA

283x258/283x80

76x60x43

dostępne nóżki:

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 90
nóżka drewniana RHODOS - dodatkowo odpłatnie zamawiana

6

drewniana AVIGNON
chromowana MANDALAY

7

PUFA

82x56x48

BARI

ﬁx
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tkanina

BIRMINGHAM

skóra

kwintesencja dobrego smaku

nowa jakość luksusu

Kształt bryły sofy Bari wyrasta z idei uniwersalnego wzornictwa i jest kwintesencją dobrego smaku projektanta. Łukowa linia boków sofy nadaje jej odrobinę
ﬁnezji. W skład kolekcji wchodzą kanapy,
sofy z funkcją spania, narożniki i fotel.
Bari przetrwa wszelkie trendy meblarskiej
mody.
- poduszki dekoracyjne deko art.38 dostarczane razem z sofą

Sofa Birmingham to tchnienie luksusu
i wytworności. Wydaje się klasyczna,
ale podłokietniki zaskakują ciekawym,
oryginalnym wyproﬁlowaniem i wysmakowanymi szczypankami. We wszystkich
modelach kanap rodziny Birmingham,
tapicerowanych tkaniną, są luźne pokrowce do zdejmowania. Zmianę aranżacji wnętrza ułatwią nóżki fortepianowe
z kółkami. Sofa Birmingham w pokryciu
skórą niezaprzeczalnie stanowi nową
jakość wystroju wnętrza.
Wersja w tkaninie może być wykonana
z przytapicerowanym (FIX) lub luźnym pokrowcem (L/C).

Bari - 2,5

Birmingham - ZAKRZYWIONA + PUFA

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 46/ gł. 48

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

1

2/2,5

2S/2,5S

2C2

3C2

1

2,5

3

1CHL

ZAKRZYWIONA

106x89x90

170/206x89x90

176/206x89x90

236x236x90

295x236x90

89x100x85

188x100x85

220x100x85

89x157x85

253x120x85

82

146/182

152/182

59

158

190

3

228x89x90

120/150

204

dostępne nóżki:
HOWARD kol BRASS
HOWARD kol CHROM
HOWARD z kółkiem OXIDATED
HOWARD bez kółka

powierzchnia spania okazjonalnego:
2S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240
2,5S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240
Fotel Bari

8

9

BRUNELLO

l/c

comf
2

tkanina
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eu
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CALABRIA

skóra

zatopisz się w nią bez pamięci

elegancja i komfort wypoczynku

Brunello? Na tej soﬁe się nie siedzi,
w tę sofę zagłębia się ciało i karmi duszę
rozmyślaniami. Pomaga w tym niezwykła
miękkość siedzisk i oparcia. Sofę najlepiej ustawić w spokojnym zaciszu wnętrza, które będzie sprzyjało kontemplacji. Boki mebla są zespolone z okrągłymi,
łukowato opadającymi podłokietnikami.
Falbana u dołu mebla skrywa plastikowe nóżki. Sofy z kolekcji Brunello wraz
z podnóżkiem z pewnością upiększą przestrzeń życiową każdego, kto stanie się
ich posiadaczem.
- wersja NIGHT – wiele małych poduszek
oparciowych
- DAY – poduszki oparciowe o szerokości
poduszki siedziskowej

Masywna, o prostych bryłach sofa zastanawia nieskomplikowanym wzornictwem. Podłokietniki sprawiają wrażenie
wyciosanych z twardego materiału. A to
wszystko celowe działania projektanta,
który w prostocie dostrzegł niepowtarzalne piękno. W tym przypadku łączy się ono
z nieoczekiwaną miękkością siedziska,
wygodą oparcia i użytecznością szerokich
podłokietników. W soﬁe Calabria spotkała
się elegancja z komfortem wypoczynku.
Sofa może być dostarczona z funkcją wysuwanego siedziska (SLIDE) oraz podnoszonych zagłówków (HR). Obie funkcje są
ważne dla wygodnego ułożenie ciała.

Brunello NIGHT - 2,5

CALABRIA CHL+2,5 + SLIDE+HEADREST

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 46/ gł. 56

siedzisko: wys. 40/ gł. 60

1

2/2,5

3

1CHL

PUFA

1,5

2,5

3

2,5CHL

PUFA NR 21

PUFA NR 20

105x95x70

172/193x95x70

224x95x70

101x157x70

72x62x40

141x110x82

216x110x82

240x110x82

292x175x82

93x93x40

75x90x40

65

132/153

184

79

Brunello DAY - 2,5

154

PUFA NR 18

PUFA NR 19

62x62x40

75x62x40

178

dostępne nóżki:

nóżka drewniana CALABRIA
nóżka chromowana LOUNGE CHROM

10
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CAPRI
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eu

tkanina

skóra

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

CHICAGO

sleep

tylko pozytywne emocje

efektownosć i klasyka

Patrząc na kolekcję Capri, doznaje się tylko pozytywnych emocji. Capri wykonana
jest z najlepszych surowców: litego drewna i skóry, ale końcowy efekt produktu
przezwycięża wagę, zachwyca wrażeniem
lekkości, nierzeczywistego unoszenia się
w powietrzu. Sprawiają to chromowane
cienkie nóżki. Podstawa sofy przechodzi
łagodnym łukiem w podłokietniki, tworząc nierozerwalną linię i obejmując poduchy siedziska. W zestawie, oprócz sof,
dostępne są także podnóżek i ława. Capri
swoimi zaletami zachęca do słodkiego
nieróbstwa choć przez chwilę.

Ponadczasowa elegancja sofy zachwyca
każdego, kto na nią patrzy. Do wnętrza
wnosi elegancję, połączoną z wysoką
jakością wykonania i użytych materiałów.
Efektownie wygląda wersja z przytapicerowaną falbanką, skrywającą prawie całkowicie nóżki mebla. Klasyczna stylistyka
mebla wprowadza do aranżacji wnętrza
spokój i ciepło. W zestawie znajduje się
jeszcze sofa w wersji z luźnym pokrowcem, fotel, podnóżek i sofy rozkładane
z funkcją spania.
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane razem z sofą

Capri - 3+BENCH

Chicago - 3

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 44/ gł. 58

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

2,5

3

BENCH

PUFA

1

2

2,5/2,5S

3/3S

PUFA nr 13

212x90x80

232x90x80

134x53x45

88x53x45

99x92x94

157x92x94

180x92x94

212x92x94

81x56x41

112

132

57

115

138

170

120

150
powierzchnia spania okazjonalnego:
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160
nóżka drewniana MANCHESTER - dodatkowo odpłatnie zamawiana

12
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CREMONA

ﬁx

comf
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tkanina

skóra

ﬁx

comf
eu

tkanina

CULINA

skóra

absolutnie perfekcyjna

dla koneserów sztuki

Prostota formy i świeżość wzornictwa
stanowią o walorach sofy Cremona. Minimalistyczny design i ergonomiczność
zarówno siedziska, jak i oparcia łączą się
w dostojną całość. Sofa wydaje się niewzruszona, jakby wyciosana z kamienia,
a jednak kiedy skorzysta się z możliwości
wypoczynku - poczuć można niezwykłą
miękkość, elastyczność sofy i odprężenie
ciała. Do tych walorów trzeba dodać absolutną perfekcję wykonania. W zestawie
jest także fotel na obrotowej podstawie
i sofy w różnych wymiarach.

Precyzyjnie wykończona skórzana sofa Culina jest stworzona do wnętrz ekskluzywnych. Proste kształty i znakomite proporcje poszczególnych części wnoszą klimat
spokoju i powagi, dlatego osoby pragnące
urządzić reprezentacyjne pomieszczenie,
np. gabinet, i podnieść prestiż, wyeksponują sofę, ustawiając ją w widocznym
miejscu. Culina to elegancki mebel dla
koneserów sztuki meblarskiej. W kolekcji znajdują się narożniki i sofy w różnych
wielkościach oraz wygodny fotel.

- fotel Cremona dostarczany z nóżkami
CROSSFOOT 130

Cremona - SOFA 3 oraz FOTEL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Culina - 3
siedzisko: wys. 45/ gł. 56

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 43/ gł. 57

1

2

3

1

2/2,5

3

2,5C2/2,5C2,5

2,5C3

80x80x72

210x85x72

242x85x72

110x93x76

167/195x93x76

225x93x76

264x236/264x76

264x294x76

52

173

214

64

121/149

179

1,5CHL

226x153x76
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DARLINGTON
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eu

comf
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skóra

l/c

comf
eu

comf
2

FAMA

tkanina

wyraﬁnowany gust

dla odpoczynku

Kolekcja mebli Darlington została zaprojektowana tak, aby użytkownikowi dać
to wszystko, o czym marzy przy wyborze
zestawów wypoczynkowych: komfort,
wygodę i piękno. Eleganckie sofy, fotel
i podnóżek czekają na wymagających
o wyraﬁnowanych gustach, którzy mogą
wybierać modele skórzane lub obite tkaniną, na nóżkach fortepianowych, wykonanych z drewna oraz mosiądzu lub
chromu. Kółka są otoczone plastikowym
kubeczkiem, chroniącym podłogę przed
zarysowaniami.

Rodzina sof Fama zasługuje na szczególną uwagę. Kanapy są okazałe, rozłożyste, a miękkie i ergonomiczne siedziska
sprzyjają długim chwilom odpoczynku.
W dodatku projektant wyposażył je
w praktyczne, zdejmowane pokrowce,
wiązane “gorsetowo”. Wyszukane, ale
praktyczne sposoby pielęgnowania mebli
są zawsze w cenie. Dzięki łatwości utrzymania kanap w czystości niestraszne będą
na niej nawet harce dzieci.
- sofa nie może być wykonana w grubych
tkaninach

Darlington - 3

Fama - 4

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 46/ gł. 57

siedzisko: wys. 45/ gł. ~40-50

1

2,5/3

1CHL

ZAKRZYWIONA

PUFA

2,5

3

4

PUFA

109x94x85

208/240x94x85

109x157x85

272x120x85

82x56x48

204x96x86

232x96x86

257x96x86

91x610x46

61

150

160/192

178

205

dostępne nóżki:
HOWARD kol BRASS
HOWARD kol CHROM
HOWARD z kółkiem OXIDATED
HOWARD bez kółka
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HAVANA

ﬁx

comf
eu

comf
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tkanina

skóra

l/c

ﬁx

comf
eu

HERA

tkanina

sofa dużych możliwości

dla zdrowia

Wyznacznikiem elegancji prezentowanej
sofy jest znakomite połączenie ciekawej bryły mebla z jasnym kolorem obicia
wysokiej jakości. Nowoczesne koncepcje
wzornicze zakładają integrację walorów
estetycznych modeli z ich użytecznością.
Widoczna jest ona w soﬁe Havana, która
ma funkcję wysuwanego siedziska (SLIDE) oraz podnoszonych zagłówków (HR).
Obie funkcje są jednakowo ważne dla
tych, którzy dbają o właściwe ułożenie
ciała nie tylko w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Havana to bardzo
rozbudowana kolekcja mebli. Znajdują się
tu sofy o różnych funkcjach i wielkościach
oraz 4 rodzaje puf.

Inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań
projektowych mebli często bywają analizowane potrzeby zdrowotne człowieka,
a więc ergonomia staje się tak samo ważna w projekcie, jak estetyka i jakość materiałów. Wyrazem tych inspiracji i analiz
jest prezentowany model sofy Hera, który ukrywa, niewidoczną na pierwszy rzut
oka, tajemnicę. Pokrowce można zdjąć,
wymienić lub wyprać. Alergicy - zwłaszcza
ci uczuleni na kurz - są wdzięczni. W zestawie Hera znajdują się do wyboru sofy
2-, 3- i 4-osobowe oraz podnóżek.

Havana - 2,5+CHL

Hera - 3

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 40/ gł. 60

siedzisko: wys. 46/ gł. ~48-58

1,5

2,5

3

2,5CHL

PUFA NR 21

PUFA NR 20

2/2,5

3

4

PUFA

159x110x82

234x110x82

258x110x82

310x175x82

93x93x40

75x90x40

197/216x97x85

244x97x85

271x97x85

91x61x48

79

154

PUFA NR 18

PUFA NR 19

62x62x40

75x62x40

147/166

178

194

221

HR podnoszone zagłówki

dostępne nóżki:

dostępne nóżki:

drewniana TOSCANA
nóżka chromowana TOSCANA CHROM

18

nóżka drewniana BAROLO
nóżka chromowana HERA CHROM ST-3291 KATARZYNKI
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KANSAS

ﬁx

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

KINGSTONE

skóra
tkanina

prowokuje do spotkań towarzyskich

prawdziwe odprężenie

W zestawie Kansas znajdują się sofy, narożniki i fotele, które można dowolnie
konﬁgurować, dopasowując w ten sposób
ustawienie mebli do swoich indywidualnych potrzeb. Przestrzeń wnętrza z meblami modelu Kansas prowokuje do kontaktów i towarzyskich spotkań. Nieoceniona
wprost wydaje się w tym przypadku miękkość i giętkość licznych poduch.
- poduszki dekoracyjne deko art.21 dostarczane razem z sofą
- za dopłatą sofa 2,5s może być wyposażona w grubszy materac ok. 10cm.
Uwaga: sofa będzie większa - szerokość
239cm

Kanapa Kingstone to skumulowana w jednym meblu elegancja linii prostych i owalnych. Aranżacja wnętrza z meblami rodziny
Kingstone potęguje poczucie stabilności
życia, jest jednocześnie odkrywaniem własnych, często nieuświadomionych pragnień i oczekiwań. Jeżeli użytkownik znajdzie prawdziwe odprężenie i wytchnienie
w zaaranżowanej przestrzeni, to znaczy,
że odnalazł siebie samego, a projektant
mebla utraﬁł w jego gust i potrzeby.
- poduszki dekoracyjne deko art.21 dostarczane razem z sofą

Kansas - 2, 3

Kingstone - 3XL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 50/ gł. ~56-46

siedzisko: wys. 47,5/ gł. ~43-53, gł. xl ~53-63

1,5

2/2,5

2,5C2/2,5C2,5

1,5S

2,5S

1,5/1,5XL

2,5/2,5XL

3/3XL

161x95x92

196/222x95x92

279x254/279x92

161x95x92

222x95x92

136x103/113x87

199x103/113x87

231x103/113x87

87

122/148

87

148

70

140

84

147

179

3

248x95x92

174

powierzchnia spania okazjonalnego:
1,5S - szer. 70/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245
2,5S - szer. 140/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 245
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LEEDS

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

skóra

ﬁx

comf
2

tkanina

MANCEBO

skóra

lekkość i wdzięk

miara luksusu

Projekt sofy oraz fotela Leeds powstał
na bazie owalu, który sprawia, że bryła
mebla nabiera lekkości i wdzięku. Oparcie
sofy łagodnym łukiem przechodzi w podłokietniki, tworząc z nim jedność. Taka
konstrukcja modelu jest wynikiem badań z dziedziny ergonomii. W którymkolwiek miejscu kanapy usiądziemy, zawsze
znajdziemy przyjazne oparcie dla pleców,
ramion i lędźwi. Oryginalny design Leeds
zachwyca elegancją, niepowtarzalnością
komfortu, jaki oferuje swojemu użytkownikowi. To prawdziwa perełka wśród
nowoczesnych sof.
- Uwaga: możliwość wykonania wersji
z luźnym pokrowcem dotyczy tylko fotela

Wygląd wnętrza każdego domu stanowi
serce mieszkania i pozwala na najpełniejsze wyrażenie charakteru użytkowników.
Zastosowanie sofy Mancebo - do wyboru
2 rozmiary - do aranżacji pokoju mówi,
że użytkownicy cenią sobie luksus połączony z kosztowną elegancją i oryginalne projekty. Model ma niepowtarzalną,
wklęsłą linię siedziska, co stwarza dogodną pozycję do siedzenia dla dwóch osób.
Ponadto nóżki na kółkach zachwycą tych,
którzy lubią często przestawiać meble.
- w wersji w tkaninie standardowo dostarczane są 3 poduszki dekoracyjne 1020
(w wersji w skórze należy domówić je
osobno)

Leeds - 1

Mancebo - 3

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 46/ gł. 50

1

2

2,5

3

82x71x74

157x71x74

184x100x76

224x100x76

52

127

133

173

dostępne nóżki:
standardowa: MANCEBO BRASS
MANCEBO CHROME
MANCEBO OXIDATED
HOWARD bez kółek
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MIAMI

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

MORENO

skóra

wygodny wypoczynek

nie dla każdego

W rodzinie modelu Miami znajdują się
sofy rozkładane, kanapy, narożniki i fotel.
Nowoczesny szyk i dbałość o detale to
skrótowa charakterystyka modelu. Efektowna falbana pod siedziskiem, zakrywająca nóżki sofy, dodaje jej wdzięku i ﬁnezji. Grube, wypełnione bardzo elastyczną
pianką poduchy siedziska i oparcia mają
niezaprzeczalny wpływ na wygodny wypoczynek użytkownika.
- poduszki dekoracyjne deko art.38 dostarczane razem z sofą

Sofa Moreno powinna zająć najlepsze
miejsce w domu. Wyeksponowanie mebla
zaowocuje ciekawą aranżacją przestrzeni. Stonowana elegancja i wyraﬁnowany
design zestawu Moreno, w skład którego
wchodzą sofy, fotel i opływowy w kształcie narożnik, będą zaspokojeniem wysublimowanych gustów tych użytkowników,
którzy nie boją się zmian i lubią eksperymentować. Ciekawym elementem sofy są
wygięte na zewnątrz stopki, sprawiające
wrażenie miękkiego uginania się mebla,
łagodnego poddawania się ciężarowi ciała
użytkownika.

Miami - 3

Moreno - 2,5CHL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 44/ gł. 50

siedzisko: wys. 44/ gł. 50

1

2/3

2C2/2C3

2S

3S

1

2,5

3

2,5CHL

96x90x86

160/197x90x86

248x248/285x86

168x90x86

198x90x86

124x100x81

209x100x81

234x100x81

277x221x81

62

126/163

134

164

120

150

63

146

171

powierzchnia spania okazjonalnego:
2S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 240

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 120
nóżka drewniana KATRIN - dodatkowo odpłatnie zamawiana
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NARFE

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

OAKLAND

sleep

naturalność

klasyczna stylistyka

Narfe to kolekcja trzech sof w różnych
rozmiarach i jednego podnóżka. W dobie
tworzyw sztucznych należy docenić znakomitą konstrukcję sofy Narfe z litego
drewna. Projektanta zafascynowały proste bryły na bazie prostokąta, ale przez
zastosowanie wysokiej jakości wypełnień poduch siedziska i oparcia designer
wyczarował mebel ponadczasowy, który
upiększy każdy wybrany zakątek domu.

Ponadczasowa elegancja sofy zachwyca
każdego, kto na nią patrzy. Do wnętrza
wnosi elegancję, połączoną z wysoką
jakością wykonania i użytych materiałów.
Efektownie wygląda wersja z przytapicerowaną falbanką, skrywającą prawie całkowicie nóżki mebla. Klasyczna stylistyka
mebla wprowadza do aranżacji wnętrza
spokój i ciepło. W zestawie znajduje się
jeszcze sofa w wersji z luźnym pokrowcem, fotel, podnóżek i sofy rozkładane
z funkcją spania.
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane razem z sofą

Narfe 2,5 FIX

Oakland - 3S

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 45/ gł. ~40-50

siedzisko: wys. 49/ gł. 50

2,5

3

4

PUFA

1

2

2,5/2,5S

3/3S

2C2/3C2

PUFA

201x97x84

229x97x84

256x97x84

91x610x46

99x92x94

157x92x94

180x92x94

212x92x94

226/282x226x94

81x56x41

147

175

202

57

115

138

170

120

150
powierzchnia spania okazjonalnego:
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 242

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 160
nóżka drewniana MANCHESTER - dodatkowo odpłatnie zamawiana
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ORLANDO

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

RAMOS

skóra

magiczne miejsce

surowa elegancja

Model Orlando występuje w wielu wariantach długości i szerokości. Narożniki, sofy,
fotele mają coś z magii: przyciągają, urzekają, fascynują. Sofa Orlando to mebel
o wyrazistej, zdecydowanej linii stylistycznej, doskonała propozycja do aranżacji
wnętrz klasycznych, a także nowoczesnych.
Liczy się wygoda użytkowania wyrażona w
wielu możliwościach wypoczynku. Granada - wersja z luźnym pokrowcem - ucieszy
tych, którzy zmuszeni będą do częstego
czyszczenia powłoczek poduch i siedzisk.
- poduszki dekoracyjne deko art.21 dostarczane razem z sofą
- za dopłatą sofa 2,5s może być wyposażona w grubszy materac ok. 10cm.
Uwaga: sofa będzie większa - szerokość
232cm

Ascetyczna w formie, surowa w wyrazie,
niezastąpiona w nowoczesnym wnętrzu
- sofa Ramos. Pochodzi z ciekawej kolekcji, w skład której wchodzą: narożnik,
2 sofy, fotel i podnóżek. Wykończona
z najwyższą starannością zaświeci pełnym blaskiem w eleganckim, reprezentacyjnym gabinecie lub salonie. Bryły mebla
osadzono na cienkich metalowych nóżkach, dzięki temu sofa zyskała lekkość.
Natomiast ﬁnezję kreacji dostrzec można
w zastosowaniu niezwykle płaskich brył
podłokietnika. Sofa Ramos to alternatywa dla przepastnych kanap z wieloma poduchami.

Orlando - 2,5

Ramos - 2,5CHL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 54/ gł. 52

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 42/ gł. 52

1/1,5

2/2,5

2C2,5/2,5C2,5

1,5S

2,5S

1

2,5

3

2,5CHL

PUFA

130/153x98x100

190/215x98x100

250/276x276x100

153x98x100

215x98x100

75x93x75

168x93x75

190x93x75

241x154x75

76x60x42

64/87

124/149

87

149

70

140

59

152

174

3

240x98x100

174

dostępne nóżki:
RAMOS CHROM
CASSINO CHROM
CASSINO LEGFRAME CHROM
LAGO

powierzchnia spania okazjonalnego:
1,5S - szer. 70/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248
2,5S - szer. 140/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 248
Orlando FIX
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RAVENNA

l/c

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

comf
2

ROYAN QUEEN

tkanina

przytulny każdy kąt

wyraźny akcent wnętrza

Rodzinę Ravenna tworzą sofy, kanapy
i fotel. Umiarkowanie nowoczesne spełniają marzenia o przytulnym wnętrzu.
Ponieważ sofy mają funkcję spania, można je w łatwy sposób rozłożyć, powiększając tym samym powierzchnię wypoczynku. Dół sofy ozdobiono dekoracyjną
falbaną. Ergonomia mebla zapewnia mu
duże zainteresowanie ze strony wymagającego użytkownika.
- poduszki dekoracyjne deko art.38 dostarczane razem z sofą

W zestawie mebli Royan znajdują się
4 wersje kanap i podnóżek. Prezentowana sofa stwarza szczególne udogodnienie dla użytkownika, bowiem wydłużone
siedzisko może być sytuowane z prawej
lub lewej strony sofy. Sofy są tapicerowane doskonałymi w jakości i świetnymi
w kolorach tkaninami. Wnętrze z sofą
Royan nabiera wyrazu, staje się przestrzenią nowoczesną z pozytywną aurą,
w której użytkownik zrzuci ze swych barków każdy ciężar.
- w wersji 2,5+CHL szezlong jest ruchomy
i można umieścić go z lewej lub prawej
strony

Ravenna - 2

Royan Queen - 2,5CHL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 48/ gł. 45

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 48/ gł. 58

1

2/2,5

2,5S

3/3S

1,5

2,5

3

2,5CHL

2,5DIV

90x93x88

148/169x93x88

169x93x88

204x93x88

135x102x90

198x102x90

230x102x90

272x162x90

272x232x90

58

116/137

137

172

120

150

85

148

180

PUFA

88x72x48

powierzchnia spania okazjonalnego:
2,5S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 243
3S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 243
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VALENCIA

ﬁx

comf
eu

tkanina

skóra

ﬁx

comf
1

tkanina

VALMONT

skóra

atrakcyjna w każdej przestrzeni

szeroko i wygodnie

Model Valencia to bogata rodzina mebli.
Do wyboru są eleganckie kanapy, narożniki, łóżko dzienne i podnóżek. Ciekawie
i oryginalnie prezentuje się kanapa z jednym tylko boczkiem. Otwarta kompozycja
sofy zmienia jej charakter, nadając cechy
szezlonga. Jednopłatowe siedzisko sofy
jest innowacyjnym rozwiązaniem, zwiększającym komfort wypoczynku. Metalowe nóżki czynią z sofy atrakcyjny mebel
w każdej przestrzeni.

Konstrukcja sofy Valmont, oparta na litym drewnie, unoszona jest na metalowych wspornikach w kształcie prostokąta.
Obszerne, wygodne siedziska oraz miękkie oparcia są gwarancją wszechogarniającego odprężenia. Nuta nowoczesności,
zawarta we wzornictwie bardzo licznej
rodziny mebli Valmont, zwiększa atrakcyjność komponowania przestrzeni wypoczynkowej, inspiruje do tworzenia indywidualnego klimatu we wnętrzu mieszkania.
Do wyboru są narożniki, sofy w różnych
wymiarach oraz fotel z podnóżkiem.

Valencia - 2CHL

Valmont - 2,5 + DIVAN R

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 47/ gł. ~52

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 41/ gł. 59

3/3MAX

4MAX

1,5CHL/2CHL

1,5DIV/2DIV R/L

1

2C2/2,5C2/2,5C2,5

2DIV/2,5DIV/3DIV

3C2/3C2,5/3C3

217/290x94x81

340x94x81

241/265x168x81

145/170x94x81

120x90x76

251/271/271x251/271x76

253/273/290x201x76

289x251/271/289x76

171/244

294

DAYBED

PUFA

193x72x47

72x72x47

62

2/2,5

3

PUFA

182/202x90x76

220x90x76

72x62x42

124/144

162

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka VALMONT CHROM
BRINDISI LARGE CHROM
DAYBED
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SOFY MODUŁOWE
morze możliwości

BLUES

ﬁx

comf
eu

comf
2

tkanina

skóra

twoja strefa wypoczynku

Tworzenie strefy wypoczynku za pomocą
modułów Blues to czysta przyjemność
i pole do pokazania swojej indywidualności. Wszystkie moduły są osobno tapicerowane, a to pozwala na kompozycję siedzisk
według własnych upodobań i potrzeb.
Sofa Blues dostępna jest w wersji DAY
i NIGHT, tapicerowana tkaniną lub skórą,
w 3 różnych rodzajach podłokietników.
W różnorodności projektowej propozycji
wyraźnie widać młodzieńczą niepokorność.
- wersja DAY – poduszki oparciowe o szerokości poduszki siedziskowej
- wersja NIGHT (dostępna tylko w tkaninie)
– wiele małych poduszek oparciowych
- modele w skórze i tkaninie posiadają kedre w poduszkach siedziskowych i oparciowych oraz w podłokietnikach
- wszystkie moduły dostarczane z nóżkami

Blues NIGHT BAKER 2L+Cmax+EP , nóżki MANDALAY

7

siedzisko: wys. 44/ gł. 59

fotele i sofy Blues z podłokietnikami CARTER, BAKER lub MEMPHIS
1
1,5
2

2,5

3

CHL 75

CHL 90

90/116/124x101x80

195/221/229x101x80

215/241/249x101x80

90/116/124x148x80

105/131/139x148x80

105/131/139x101x80

165/191/199x101x80

Narożniki
Cmax

116

75
BAKER
20

90

150

180

2,5 L/R

3 L/R

CHL 75 L/R

CHL 90 L/R

83/96/100x101x80

188/201/205x101x80

208/221/225x101x80

83/96/100x148x80

98/111/115x148x80

75

90

158/171/175x101x80

150

180

36

moduły bez podłokietnika
1 MODUŁ
1,5 MODUŁ

2 MODUŁ

2,5 MODUŁ

3 MODUŁ

CHL 75 MODUŁ

CHL 90 MODUŁ

75x101x80

150x101x80

180x101x80

200x101x80

75x148x80

90x148x80

90x101x80

PUFA

PUFA

76x76x44

91x76x44

Sekcje końcowe
END PART

CEP

MULTI

140x101x80

189x166x80

162/170/172x162/170/172x80

Blues DAY BAKER CHL75 L

200

MEMPHIS
24

C 45
90

200

moduły z podłokietnikiem CARTER, BAKER lub MEMPHIS
1 L/R
1,5 L/R
2 L/R

98/111/115x101x80

C 90

98x98x80

94

podłokietniki
CARTER

SOFA Blues DAY CARTER 3 , nóżki BLUES BLACK CHROME, zagłówek nr 8

116

szer. x gł. x wys. mebla w cm

FOTEL Blues DAY CARTER 1 , nóżki MANDALAY

drewniane: MANCHESTER
OMBRA
AVIGNON
lub chromowane: MANDALAY
GIO
oraz BLUES BLACK CHROM
UWAGA: MANDALAY można zamontować - pod kątem 45° lub - prosto

dostępne nóżki:
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Przykładowe konﬁguracje

BLUES

ﬁx

comf
eu

tkanina

CARTAGO

skóra

twoja strefa wypoczynku

wyraﬁnowany design

Cartago to zestaw funkcjonalnych modułów do indywidualnego urządzenia przestronnego wnętrza. W jego skład wchodzą
sofy, narożnik, podnóżek i fotele. Tacka
i stolik z drewna uzupełniają ten niezwykły
komplet. Niewątpliwą zaletą eleganckiej
sofy są podnoszone z obu jej stron boczki.
Doskonałej jakości sofa zachwyca wyraﬁnowanym designem, który zapowiada wygodę i komfort chwil wytchnienia.

Blues DAY Carter 2 L+Cmax+EP, nóżki MANDALAY

- stolik wolnostojący (nie mocowany do
sofy)
- taca zdejmowalna (osobno zamawiana)
- podnoszony boczek – oznaczony Func
(boczek z funkcją)

Cartago 2,5 TRAY L+C+ 1,5 FUNC R
+ osobno zamawiana taca

Blues DAY Baker ChL 90L+1,5+CEP, nóżki BLUES BLACK CHROM
szer. x gł. x wys. mebla w cm
Ilość poduszek w modułach wersji NIGHT
Typ

Blues NIGHT Memphis 2 L+multi, nóżki MANDALAY

małych
46x40

dużych
56x46

fotel/moduł 1

1

1

fotel/moduł 1,5

1

2

sofa/moduł 2

2

3

sofa/moduł 2,5

3

4

sofa/moduł 3

3

4

End Part

1

2

CEP

2

3

CHL 90

1

2

CHL 75

1

1

Multi

3

3

Cmax

1

2

C90

1

2

C45

1
nazwa poduszki w
comf eu: art242
comf 2: 1BC2A4

1
nazwa poduszki w
comf eu: art243
comf 2: 1BC2B4

2,5/3

1,5ARM/1,5TRAY/1,5FUNC R/L

1,5 modu

2,5ARM/2,5TRAY/2,5FUNC R/L

C

CHL

241/260x101x74

130x101x74

89x101x74

199x101x74

101x101x74

120x153x74

157/176

Taca zdejmowalna (osobno zamawiana)

siedzisko: wys. 41/ gł. 60

88

157

CHL LONG/ CHL XL LONG R/L

CHL XL R/L

CURVED PART ARM/FUNC R/L

PUFA

TABLE/TRAY (taca)

120/130x171x74

130x153x74

235x133x74

101x77x40

95x37x25/2,5

UWAGA: we wszystkich modułach TRAY nie ma w zestawie zdejmowalnej tacy TRAY. Tacę należy zamówić osobno.
CARTAGO 1,5 TRAY/L+TABLE+CHL/R

38

39

COFFEE

ﬁx

comf
eu

comf
2

tkanina

skóra

przyjazna przestrzeń

System Coffee jest przemyślanym, świetnie zaprojektowanym zbiorem modułów,
służących do wypoczynku. Osiemnaście
elementów zbioru, a więc sofy, szezlongi, narożniki, moduły ze stolikami
i pufa mogą być dowolnie zestawiane,
by tworzyć przyjazną dla użytkownika
przestrzeń. Strefa wypoczynku staje się
w ten sposób miejscem o indywidualnym
charakterze. Siedziska kątowe i narożne ułatwiają niebanalną, niepowtarzalną
aranżację wnętrza. Do kompletu można
dopasować zagłówek nr 2.

Coffee ROBUSTA L+2+MAXI +1+MULTI+BRAZIL R, nóżka KATRIN h=120

Uwaga: nóżki należy zamawiać osobno.
Wszytkie podane wymiary modułów
i boczków nie uwzględniają wysokości
nóżek (należy dodać wysokość wybranej
nóżki). Dostępne nóżki na str 41.

Coffee JAMAICA L+2+CHL R+ JAMAICA R, nóżka BOY h=120

Coffee Kenya L+2+Maxi +1+ Multi/R + Kenya R, nóżka KASIA h=120, zagłówek nr 2
szer. x gł. x wys. mebla w cm
1/1,5

68/87x94x71

siedzisko: wys. (bez uwzględniania nóżek) 35/ gł. 49

2/2,5

3

135/172x94x71

202x94x71

ChL L/R

68x151x71

CHL

87x167x71

1 ROUND L/R

153x94x71

2C

174x126x71

DIVAN R/L

210x90x71

MAXI

125x125x71

45

77x94x71

C

91x91x71

END PART R/L

MULTI R/L

PUFA

TABLE 45

TABLE 90

wałek central.

160x136x71

136x136x71

72x72x35

53x90x47

32x90x47

32x16x30

94

77

UWAGA: Nóżki o różnych wysokościach. Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę aby wszystkie moduły posiadały nóżki o tej samej wysokości.
Nóżka MALIBU (h=60mm) jest dedykowane TYLKO do boczka Java, pozostałe elementy powinny mieć nóżkę CLUB 60mm.

Boczki
ARABICA

19x89x52

BRAZIL

6x89x58

JAMAICA

14x89x48

JAVA

29x90x46

KAVE

18x89x54

KENYA

18x89x54

MINAS

22x89x52

ROBUSTA

15x89x59

COLOMBIA

26x90x54

dostępne nóżki:

BOCZEK TABLE 90

32x90x47

KATRIN h=120
KASIA h=120
RHODOS h=90
MALIBU h=60
BOY h=120
ONTARIO h=120
COZUMEL h= 150
NC-12 h=120
CLUB 9 h=90
CLUB h=60

WAŻNE: Zestaw musi się kończyć boczkiem lub modułem DIVAN lub END PART
Dostępne dwa otwierane stoliki: 45 i 90
Stolik 90 może być boczkiem (należy jasno zaznaczyć w zamówieniu)
Table 45

40
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NEW CHOICE

comf
eu

ﬁx

skóra
tkanina

tkanina

skóra

sleep

wyraź swój indywidualizm

Aranżacja wnętrza przy zastosowaniu sofy
typu Choise to prawdziwa przyjemność
i wielkie wyzwanie dla osób pragnących wyrazić swój indywidualizm, charakter i pęd
ku wolności tworzenia. Modułowy charakter zestawu mebli wypoczynkowych jest
także wyzwaniem dla niezdecydowanych,
bo wszystkie elementy są komfortowe,
bezbłędnie jakościowo wykończone, więc
niezwykle trudno podjąć decyzję o wyborze konkretnych modułów. A jest w czym
wybierać: siedziska jedno- i wieloczęściowe
bez boczków, szezlong, narożniki, boczki
i podnóżek. Użyteczność i klimat miejsca
relaksu będą zależeć tylko od właściciela.
- bardzo prosta konﬁguracja: nóżki zawsze
dostarczane są z modułami i boczkami.
Jedyny wyjątek łączenie SOFA+SOFA:
więcej na str. 43.

New Choice Edge+2,5 S+ Edge

1/1,5

57/87x93x83

siedzisko: wys. 46/ gł. 48

2/2,5

3-siedzisko 2 lub 3 częściowe

115/136x93x83

171x93x83

Dedykowane nóżki:
2,5 S/3 S

CHL

136/171x93x83

DIVAN R/L

165x68x83

90x200x83

CMAX

C

110x110x83

C 45

90x90x83
98

Boczki
CAPE

24x89x64

CORE

22x89x57

DUKE

12x89x60

QUADRA

18x89x63

EDGE

21x89x60

KIWI

26x89x55

SLIM

19x89x68

WOO

19x89x62

LAZY

26x89x51

93

93

divan opcjonalnie
dostępny z pojemnikiem
na pościel

120/150

121x132x83

PUFA

BOCZEK

62x62x47

NOGA BOCZKA

NOGI POZOSTAŁE

83

154,5

moduły 1/1,5/2/2,5/3 nie posiadają własnych nóg
należy łączyć je z boczkami lub pozostałymi modułami

MULTI

77x89x83
98

szer. x gł. x wys. mebla w cm

New Choice: Core L+ Multi + 3/2 (2-dzielna) + Core R

NOGI DO ŁĄCZENIA
SOFA+SOFA

CAPE

SAN DIEGO

HALIFAX

HALIFAX MODUL

CORE

BRISBANE

BRISBANE

HALIFAX MODUL

DUKE

HALIFAX

HALIFAX

HALIFAX MODUL

QUADRA

SAN DIEGO

HALIFAX

HALIFAX MODUL

EDGE

CULINA

HALIFAX

HALIFAX MODUL

KIWI

MALIBU

HALIFAX

HALIFAX MODUL

LAZY

CULINA

HALIFAX

HALIFAX MODUL

SLIM

SLIM

SLIM

SLIM MODUL

WOO

VINCENT

VINCENT

VINCENT MODUL

Boczek LAZY z dodatkowo zamawianą
poduszką Lazy art.232 50x40

w/w nóżki dostarczane są z boczkami i modułami
UWAGA: przy konﬁguracjach długich sof np 2+2 należy pamiętać o dodatkowych nóżkach do łączenia SOFA+SOFA, np: Edge+2+nóżka „LEGS TO SOFA+SOFA” +2+Edge

powierzchnia spania okazjonalnego :
2,5 S - szer. 120/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226
3 S - szer. 150/ dł. 190/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 226

42
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NEW CHOICE

ﬁx

comf
eu

comf
2

PASO DOBLE

tkanina

wyraź swój indywidualizm

w każdej nowej przestrzeni

Przykładowe konﬁguracje

New Choice Edge+2,5 S+ Edge

Popuścić wodzę fantazji, zaplanować nową
przestrzeń jak scenograf w teatrze - takie
przyjemności zapewnia konﬁgurowanie
poszczególnych elementów zestawu Paso
Doble. Prezentowany narożnik składa się
aż z 5 modułów i niezliczonej liczby poduszek. Całość jest modna, zapewnia wygodę licznej rodzinie, a także stwarza korzystne warunki do towarzyskich spotkań
nie na twardych krzesłach, ale właśnie na
atrakcyjnej, komfortowej soﬁe.
- wersja NIGHT (na zdjęciu) – wiele małych
poduszek oparciowych
- DAY – poduszki oparciowe o szerokości
poduszki siedziskowej

New Choice: Core L+ Multi + 3/2 (2-dzielna) + Core R

Paso Doble NIGHT Divan L+2,5+C+1,5+End part R, nóżki CHROM
szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 44/ gł. ~54 - 44

1,5

2,5

1,5 L/R

2,5 L/R

C

CHL

DIVAN L/R

112x102x80

182x102x80

139x102x80

209x102x80

102x102x80

112x150x80

102x156x80

112

New Choice Quadra+2,5+2+2,5+Quadra

182

END PART L/R

MULTI L/R

PUFA

PUFA XL

156x102x80

172x175x80

102x102x44

150x102x44

New Choice Cape + 2 +Cape

dostępne nóżki:

NAVONA CHROM
drewniane PASO DOBLE
New Choice Edge+2,5 S+ChL+Edge

44
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VESTA

ﬁx

comf
1

comf
2

tkanina

skóra

ﬁx

comf
2

tkanina

ZEUS

skóra

dowolna konﬁguracja

poczuj się bosko

Vesta jest wyjątkowa i niepowtarzalna, bo
Vesta to rozbudowana rodzina modułów
osobno tapicerowanych tkaniną lub skórą.
13 różnej wielkości części wraz z podnóżkiem można zestawić w dowolnej konﬁguracji i wielkości. Sofa Vesta zachwyca
starannym i pomysłowym wykończeniem:
szwy tworzą dekoracyjne wypustki.
- oprócz szwu standardowego STANDARD dostępna wersja ze specjalnym
szwem francuskim: SPECIAL (szycie na
zewnętrznych krawędziach)

Modułowy model sofy Zeus zasługuje
na swą boską nazwę: wygląda niebanalnie, pasuje do wnętrz klasycznych i nowoczesnych, a ponadto jest produktem
najwyższej jakości. Sofa zapewnia komfortowy wypoczynek dzięki wygodnym,
miękkim siedziskom, dobrze wyproﬁlowanym oparciom i poduchom, zawierającym bardzo elastyczną piankę. Model
w wersji skórzanej zachwyca wytwornością i gustownymi ściegami nici - krótkimi
lub długimi, w podobnym do skóry kolorze lub kontrastowym. Uzupełnieniem
modelu może być poducha podłogowa,
który może pełnić także funkcję podręcznego stolika.

Vesta 3 wersja ze szwem SPECIAL, sofa dostarczana bez dekoracyjnych elementów
szer. x gł. x wys. mebla w cm

ZEUS 1,5 L+CHL R, nóżki AMARE STAL BLACK
szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 42/ gł. 63

siedzisko: wys. 44/ gł. 65

2,5/3

4

2,5 PUFA

2,5 CHL

PUFA

WAŁEK

1,5

1,5 L/R

CHL L/R

END PART L/R

C

216/230x94x74

260x94x74

249x94x74

300x160x74

76x56x42

56x16x16

91x102x80

122x102x80

124x166x80

162x102x80

102x102x80

166/180

210

91

1/1,5 MODUŁ

1/1,5 L/R MODUŁ

2,5/3 L/R MODUŁ

C

C L/R

CHL/ CHL XL L/R

EP/ EP XL L/R

PUFA

81/91x94x74

106/116x94x74

191/206x94x74

94x94x74

120x94x74

110x160/225x74

150x94/160x74

110x95x50
Szew SPECIAL

81/91

Poducha podłogowa

166/180

dostępne nóżki:

dostępne nóżki:
PUFA MODUŁ

91x94x42
VESTA drewno
VESTA w kolorze aluminium
VESTA stal

AMARE STAL BLACK
drewniane ZEUS
Vesta 2,5+CHL wersja ze szwem STANDARD
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FUNKCJA SPANIA CODZIENNEGO
wygoda i spokojny sen po ciężkim dniu

ANACONDA

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

GREG

tkanina

komfort relaksu

ergonomicznie zaprojektowana

Sofa Anaconda imponuje długością:
254 cm, jest masywnie zbudowana, zapewniając przy tym niezwykłą wygodę
wypoczynku. Komfort relaksu osiągany
jest dzięki aż siedmiu poduchom i miękkim siedziskom, które są wypełnione
wysoce elastyczną pianką. Aranżację
wnętrza z wyjątkową sofą ułatwia jej podwójna użyteczność. Doskonałej jakości
mebel - z dużym pojemnikiem na pościel
- pełnić bowiem może funkcję wypoczynkową i sypialną.
- duży pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą

W rodzinie mebli Greg znajdują się sofy
w różnych rozmiarach i fotel. Atrakcyjna
w każdej przestrzeni mieszkania sofa
Greg jest przykładem ergonomicznego
zaprojektowania i wykonania mebla. Konstrukcja sofy dobrze służy użytkownikowi nie tylko w dzień. Nieskomplikowane
rozkładanie sofy i przygotowanie jej do
funkcji spania sprawia, że może ona przez
wiele lat służyć jako podstawowe miejsce
nocnego wypoczynku.
- pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą

Anaconda 2F+CHL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Greg - 2F
siedzisko: wys. 44/ gł. 50

2F+CHL

CHL+2F

254x165x91

254x165x91

szer. x gł. x wys. mebla w cm
1F

2F

3F

90x97x90

104x97x90

170x97x90

192x97x90

52

powierzchnia spania: szer. 140/ dł. 219/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 165

50

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

1

66

132

154

65

130

150

powierzchnia spania:
1f - szer. 65/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
2f - szer. 130/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
3f - szer. 150/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235

51

ILONA

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

skóra

sleep

ﬁx

comf
eu

JOHN

tkanina

prostota i wielofunkcyjność

styl i wygoda

Sofa Ilona jest znakiem naszych czasów
i kwintesencją praktycyzmu. Prosta, wręcz
kanciasta forma i wielofunkcyjność mebla
nie pozbawia go atrakcyjności. Projektantowi zależało na tym, aby stworzyć model
poszukiwany przez większość użytkowników, tzn. mebel do wygodnego siedzenia, komfortowego spania i bezawaryjnej,
szybkiej zmiany tych funkcji, a także z obszernym pojemnikiem na pościel. I to mu
się znakomicie udało.
- duży pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą w wersji w tkaninie
- wersja w skórze posiada 3 duże poduszki
oparciowe

Kto ceni styl i wygodę, tego zachwyci sofa
John. Emanuje z niej trudne do określenia,
tajemnicze ciepło i spokój. Sprawiają to
być może kształty sofy - bliskie, znane,
lubiane. Charakterystyczna, zaokrąglona
linia podłokietników gwarantuje z kolei przyjazne oparcie dla ramion, a rodzaj
i wzór tkaniny obiciowej przywodzi na
myśl stare dworki i dwory ziemiańskie.
W takim klimacie w pełni odpoczywa się,
zapominając o troskach powszedniego
dnia. Do wyboru w kolekcji znajdują się
2 sofy i fotel.
- pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą

Ilona - 2F+CHL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

John - 2F
szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 47/ gł. 49

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

1,5F+CHL/2F+CHL

CHL+1,5F/CHL+2F

1

1F

2F

3F

219/239x157x90

219/239x157x90

92x97x90

106x97x90

172x97x90

194x97x90

52

66

132

154

65

130

150

powierzchnia spania:
1f - szer. 65/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
2f - szer. 130/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
3f - szer. 150/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235

powierzchnia spania:
1,5 chl - szer. 139/ dł. 188/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 157
2 chl - szer. 139/ dł. 208/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 157
Ilona CHL+1,5F w skórze

52

53

NICK

sleep

ﬁx

comf
eu

tkanina

sleep

ﬁx

comf
eu

STANLEY

tkanina

praktyczna i niezawodna

aura spokoju

Zawsze potrzebna, niezawodna, praktyczna w dzisiejszych czasach sofa Nick
- zarówno 2-osobowa, jak i 3-osobowa spełnia marzenia o przytulnym wnętrzu,
którym może być sypialnia lub pokój ogólny, łączący salon z jadalnią. Potrzebna, bo
każdy musi spać, najchętniej wygodnie;
niezawodna, bo wykonana z wielką starannością; praktyczna, bo można na niej
wypocząć i wyspać się w dzień i w nocy.
Ponadto integralną częścią mebla jest
obszerny pojemnik na pościel. W rodzinie
Nick dostępny jest również fotel.
- pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą

Wizualnie sofa ociepla wnętrze, roztacza
aurę spokoju, sprzyjając odprężeniu umysłu i ciała. Zapracowani i wiecznie spieszący się doceniają użyteczność mebla,
bowiem dla projektanta modelu jednakowo ważna była funkcja wypoczynkowa
i sypialna. Przekształcenie sofy w przestronne miejsce do spania ułatwia obszerny pojemnik na pościel.
- bardzo łatwy w rozkładaniu - unikalny
system
- duży pojemnik na pościel
- boczek
A - szerokości 20cm
B - szerokości 13cm
C - szerokości 4cm

Nick - 3F

Stanley 3F - boczek A

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

1

1F

2F

3F

3F A/3F B/3F C

76x97x90

90x97x90

156x97x90

178x97x90

238/224/206 x104x90

52

66

132

154

siedzisko: wys. 40/ gł. 58
BOCZEK A

szerokość 20 cm

BOCZEK B

szerokość 13 cm

BOCZEK C

szerokość 4 cm

198
197

65

130

150

powierzchnia spania:
1f - szer. 65/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
2f - szer. 130/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
3f - szer. 150/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235

powierzchnia spania:
szer. 154/ dł. 197/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 154
Stanley 3F - boczek B

54

Stanley 3F - boczek C
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SEDAC NOVA

sleep

ﬁx

comf
1

tkanina

skóra

sleep

ﬁx

comf
eu

TOM

tkanina

uroda w detalach

do sypialni lub pokoju

Walory estetyczne i wzornicze mebla są
ściśle zespolone z jego funkcją użytkową,
bowiem po rozłożeniu Sedac Nova staje
się wygodnym miejscem do spania.
Dekoracyjność produktu może wzbogacić
geometryczny wzór na tkaninie poduch
oparcia zharmonizowany kolorystycznie z
całością. Doceńmy urodę detalu!

Tempo naszego życia w XXI w. narzuca proste rozwiązania. Meble muszą być
wielofunkcyjne, pasować do wielu wnętrz
bądź do wnętrz o wielu funkcjach. Sofa
Tom może stanąć w sypialni lub pokoju
ogólnym, pełniącym jednocześnie rolę salonu i jadalni, a także w pokoju młodzieżowym. Łatwo można dopasować rozmiar
sofy do wnętrza, ponieważ dostępne są
dwa wymiary. Jest świetnie zaprojektowanym, współczesnym meblem, odpowiedzią na konkretne potrzeby: wygodnego
siedzenia, krzepiącego spania, atrakcyjnego użytkowania.
- pojemnik na pościel
- poduszki dekoracyjne deko art.14 dostarczane są z sofą

Sedac Nova LUC 160

Tom - 2F

szer. x gł. x wys. mebla w cm

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

BOB/GIL/LUC/MAX/PAT 140

BOB/GIL/LUC/MAX/PAT 160

BOB/GIL/LUC/MAX/PAT 140+CHL

1

1F

2F

3F

184/210/200/212/214x100x80

204/230/220/232/234x100x80

262/288/278/290/292x157x80

90x97x90

104x97x90

170x97x90

192x97x90

165

185

140

160

52

140

BOB

66

132

154

65

130

150

BOB/GIL/LUC/MAX/PAT 160+CHL

Boczki
GIL

LUC

MAX

PAT

powierzchnia spania:
140 - szer. 140/ dł. 195/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 220
160 - szer. 160/ dł. 195/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 220

56

siedzisko: wys. 43/ gł. 50

282/308/298/310/312x157x80

160

powierzchnia spania:
1f - szer. 65/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
2f - szer. 130/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
3f - szer. 150/ dł. 200/ głębokość sofy po rozłożeniu funkcji spania 235
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FOTELE
wypocznij

BERN

l/c

ﬁx

comf
eu

tkanina

ﬁx

comf
eu

BJARNUM

tkanina

wygoda i funkcjonalność

całodzienny relaks

Niezwykłej urody fotel Bern z zakrytymi
falbaną nóżkami i z pokryciem tkaninowym w kwiaty musi być dopasowany stylistycznie do już istniejącego wyposażenia
wnętrza, np. sypialni. Efektowne obicie
fotela jest także funkcjonalne, ponieważ
pokrowiec z poduch można zdjąć do czyszczenia. Wygodę wypoczynku zapewniają
miękkie poduszki wypełnione elastyczną
pianką oraz pożyteczny podnóżek. Oryginalne oparcie fotela jest rozszerzone
o małe boczki, na których można spokojnie oprzeć głowę i błogo się zdrzemnąć.

Maksymalnie wygodny a jednocześnie dekoracyjny fotel Bjarnum znakomicie promuje całodzienny relaks. Innowacją we
wzorze mebla jest półokrągłe siedzisko.
Nie przeszkadzają krótsze podłokietniki,
bo po dostawieniu podnóżka łatwo przyjąć pozycję półleżącą. Ci, którzy czytają
w fotelu, polubią gustowne boczne oparcia dla głowy.

Bern - FOTEL LC i PUFA LC

Bjarnum - FOTEL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 45/ gł. 49

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 45/ gł. 54

FOTEL

PUFA

FOTEL

PUFA Bjarnum nr 11

85x90x108

51x51x41

82x85x110

50x50x43

52

53

Bern - FOTEL FIX

dostępne nóżki:

standardowo dostarczana nóżka PLASTIK 120
nóżka drewniana KATRIN - dodatkowo odpłatnie zamawiana
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CHUBBY

ﬁx

tkanina

skóra

ﬁx

comf
1

tkanina

COGNAC

skóra

nowoczesny i oryginalny

spokój i stabilizacja

W projekcie fotela Chubby uderzają niezwykłe wymiary mebla: 60 x 120 x 110,
a także brak podłokietników. Dzięki takiemu rozwiązaniu fotel staje się nowoczesnym i oryginalnym meblem, spełniającym wymogi niecodziennej aranżacji
każdego wnętrza. Chubby dostępny jest
wraz z podłużnym podnóżkiem zarówno w obiciu tkaniną, jak i skórą. W wersji
z obiciem tkaniną ozdobą jest skórzany
pas w tylnej części fotela.

Elegancki, fotel Cognac świetnie nadaje
się do wykreowania przytulnego wnętrza.
Łagodne zaokrąglenia oparcia i podłokietników wprowadzają klimat spokoju,
stabilizacji i przewidywalności w życiu.
Fotel występuje w opcji nóżek z kółkami
lub bez kółek. Dodatkiem do mebla może
być, zawsze dająca większe pole do popisu
w aranżacji przestrzeni, pufa.

Chubby - FOTEL i PUFA

Cognac - FOTEL

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 37/ gł. 65

szer. x gł. x wys. mebla w cm

siedzisko: wys. 46/ gł. 62

FOTEL

PUFA

FOTEL

PUFA

110x120x60

110x65x37

90x90x105

72x62x45

60

dostępne nóżki:
standard: COGNAC BRASS
COGNAC CHROM
COGNAC OXIDATED
COGNAC bez kółek
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DOUGLAS

l/c

ﬁx

comf
2

comf
1

tkanina

skóra

l/c

ﬁx

comf
1

tkanina

FEEL

skóra

prosta i uniwersalna forma

wysublimowana elegancja

Miłośnicy prostych form będą zachwyceni uniwersalnym fotelem Douglas, który
nadaje się do aranżacji wszystkich wnętrz.
Ukryte zalety jeszcze bardziej podnoszą
wartość fotela, a są nimi: niezwykle miękkie siedzisko z bardzo elastycznej pianki
oraz rama z litego drewna.
- fotel Douglas L/C dostarczany z luźnym
pokrowcem, który można zdjąć, wymienić i wyprać zgodnie z instrukcją czyszczenia tkaniny

Łuk podłokietnika fotela, świetnie podpierający ramiona i ręce użytkownika, jest
tym elementem mebla, który nadaje ton
całości. Na tym fotelu chce się odpocząć
choć przez chwilę. Skórzane obicie znakomicie współgra z drewnianymi nóżkami
mebla, podkreślając jego wysublimowaną
elegancję.
- krzesła pakowane po 2 sztuki
- wybarwienia wg próbnika z wyjątkiem
OAK (naturalny dąb) i ECRU

Douglas - FOTEL z luźnym pokrowcem
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Feel - FOTEL

siedzisko: wys. 46/ gł. 53

siedzisko: wys. 49/ gł. FOTEL 44 / KRZESŁO 42

szer. x gł. x wys. mebla w cm

FOTEL

FOTEL

KRZESŁO

74x70x86

62x60x85

47x61x84

50

49

47

dostępne nóżki:

drewniana RAMA DOUGLAS lub
osobno wkręcane drewniane nóżki DOUGLAS
Douglas - fotel - drewniana rama

64

Douglas - fotel - drewniane nóżki

Feel - FOTEL L/C

Feel - KRZESŁO
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KENT

ﬁx

comf
eu

tkanina

skóra

ﬁx

comf
1

tkanina

KING GEORGE

skóra

potrzeba naszych czasów

fotel samych zalet

Uznanie wzbudzi fotel Kent u tych, którzy
nawet wypoczywając, nie mogą usiedzieć
spokojnie na miejscu. Namiastkę ruchu da
im fotel na obrotowej stopce w kształcie
nóżki od kielicha. Elegancja fotela znakomicie komponuje się ze stalowym połyskiem obrotowej podstawy. Taki komfortowy fotel to nie zbytek, to potrzeba
naszych czasów.

Fotel King George ma same zalety: solidny, wygodny, elegancki. Fascynuje precyzją wykonania i wysublimowaną linią
wzorniczą. Idealne dla niego miejsce to
gabinet lub salon. Komfort wypoczynku
zyskuje się dzięki wypełnieniom z bardzo
elastycznej pianki oraz podnóżkowi. Ekskluzywny fotel skórzany musi być odpowiednio pielęgnowany, aby jak najdłużej
zachował wspaniały wygląd. Mebel dostępny jest także w pokryciu tkaniną.

Kent - FOTEL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

King George - FOTEL
siedzisko: wys. 45/ gł. 51

szer. x gł. x wys. mebla w cm

FOTEL

FOTEL

PUFA

80x70x71

93x85x117

57x57x54

siedzisko: wys. 47/ gł. 53

54

50

dostępne nóżki:
nóżka chromowana GIO 16
nóżka chromowana TRUMPETBASE 560 CHROM
nóżka aluminiowa TRUMPETBASE 560 ALU
nóżka chromowana ALLORA CF CHROM

nóżka chromowana VARESE CF CHROM
nóżka chromowana SALTO CF CHROM
nóżka chromowana DEGANO CF CHROM
nóżka chromowana CROSSFOOT 130
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PLUTO

l/c

ﬁx

comf
2

comf
1

tkanina

skóra

ﬁx

comf
1

tkanina

ROMA

skóra

niezmącona swoboda

ulga dla zmęczonych rąk

We wnętrzach o wystroju rustykalnym
świetnie sprawdzi się fotel Pluto. Szeroki,
wygodny, można go ustawić w zacisznym
kącie tarasu lub werandy i w wolnej chwili
rozkoszować się zapachem kwiatów lub
wonią ziół. Praktyczny, zdejmowany pokrowiec z dekoracyjną falbaną, który można w każdej chwili wymienić lub wyprać,
zapewni niezmąconą niczym swobodę
użytkowania tego wykonanego ze smakiem fotela.

Starannie przemyślana i elegancka geometria fotela Roma zawarta jest w niezbyt głębokim siedzisku i łagodnej linii
oparcia, a to zapewnia wysoki komfort
użytkowania mebla. Patrząc na łagodne
łuki boków fotela ma się już przedsmak
ulgi dla zmęczonych rąk. Wysoki standard
wykończenia pozwala na efektowną aranżację wnętrza, a właściwe parametry fotela sprzyjają funkcji wypoczynkowej.

Pluto - FOTEL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Roma - FOTEL
siedzisko: wys. 46/ gł. 50

szer. x gł. x wys. mebla w cm

FOTEL

FOTEL

72x84x81

62x63x79

siedzisko: wys. 47,5/ gł. 45

48

52

dostępne nóżki:
w wersji L/C z luźnym pokrowcem dostarczane
są nóżki drewniane: PLUTO w kolorze COL
nóżka chromowana LCR_215
drewniana rama
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VERDI

ﬁx

comf
1

tkanina

skóra

ﬁx

comf
1

tkanina

VERDON

skóra

przytulny i dekoracyjny

ponadczasowa elegancja

Przytulny, jednocześnie dekoracyjny,
sprawdzony wielokrotnie pod kątem ergonomiczności fotel Verdi jest wykonany
z najwyższej jakości materiałów. Rumieńców nowości przysparza mu oryginalna
tkanina obiciowa, której wzór stylizowany
jest na secesję. Fotel w wersji z kółkami
będzie najbardziej przydatny w sypialni, bo tam najczęściej bywa przesuwany
z miejsca na miejsce. Dostępna jest też
wersja bez kółek.

Fotel Verdon to zachwycający widok. Niepowtarzalne, wysmakowane wzornictwo
i perfekcyjne wykończenie świadczą o ponadczasowej elegancji. Ozdobą fotela są
przepikowania na jego oparciu. Skórzane
miękkie siedzisko uprzyjemnia kontakt
z meblem. Dzięki walorom estetycznym
fotel uatrakcyjni każde wnętrze.
- wybarwienia wg próbnika z wyjątkiem
OAK (naturalny dąb) i ECRU

Verdi - FOTEL
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Verdon - FOTEL
siedzisko: wys. 44/ gł. 55

szer. x gł. x wys. mebla w cm

FOTEL

FOTEL

85x86x84

61x66x86

siedzisko: wys. 48/ gł. 46

48

57

dostępne nóżki:
standard: VERDI BRASS
VERDI CHROM
VERDI OXIDATED
VERDI bez kółek
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ŁÓŻKA
na spokojny sen

BLANC BED

sleep

ﬁx

tkanina

skóra

sleep

ﬁx

tkanina

NOIR BED

skóra

przytulny azyl

wysmakowana linia

Zastanawiano się, w jaki sposób uczynić
sypialnię przytulnym azylem, zacisznym
schronieniem przed dysharmonią świata.
Rozwiązanie przynosi nowoczesny model
łóżka Blanc Bed. Ustawiony za meblem
ogromny, masywny, szerszy od łóżka zagłówek - z przepikowaną płaszczyzną
w tym samym kolorze co tapicerowana
rama mebla - tworzy nie tylko intymny
charakter pomieszczenia, ale także podkreśla jego luksusowy charakter.
- HeadBoard (zagłówek) musi stać przy
ścianie – nie jest wolnostojący
- stelaż i materac należy kupować osobno
- każdą część łóżka należy wyszczególnić
osobno:
a) łóżko
b) HeadBoard i STB (zagłówek)
c) stelaż

Blanc Bed
szer. x gł. x wys. mebla w cm

Niziutkie dwuosobowe łóżko Noir, występujące w 3 wymiarach, zachwyca niecodziennymi proporcjami. Zagłówek stanowi dość szeroka i wysoka płyta. Ponadto
zaokrąglenia ramy zostały powtórzone
w zagłówku. Wysmakowana linia stylistyczna mebla zapewnia ciekawą aranżację sypialni.
- HeadBoard (zagłówek) musi stać przy
ścianie – nie jest wolnostojący
- stelaż i materac należy kupować osobno
- każdą część łóżka należy wyszczególnić
osobno:
a) łóżko
b) HeadBoard i STB (zagłówek)
c) stelaż

Nori Bed - 180x200
szer. x gł. x wys. mebla w cm

140/200

160/200

180/200

HEADBOARD zagłówek
na 2 pikowania 140/160/180

219x166x28

219x186x28

219x206x28

170/190/210x10x98

HEADBOARD zagłówek
na 3 pikowania 140/160/180 XH

140/200

160/200

180/200

HEADBOARD zagłówek
3 panele 140/160/180

HEADBOARD zagłówek
4 panele 140/160/180 XH

dodatkowy element boczny HEADBOARD
zagłówka 3 panele STB/4 panele STB XH

170/190/210x10x130

219x166x28

219x186x28

219x206x28

170/190/210x10x98

170/190/210x10x130

56x10x98/130

dodatkowy element boczny HEADBOARD
na 2 pikowania STB/3 pikowania STB XH

56x10x98/130

dostępne nóżki:

dostępne nóżki:

nóżki TIRANA drewniane lub TIRANA w kolorze aluminium
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nóżki TIRANA drewniane lub TIRANA w kolorze aluminium
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NORFOLK BED

sleep

l/c

tkanina

sleep

ﬁx

tkanina

PORTO BED

skóra

zdrowy wypoczynek

nowoczesne i eleganckie

Dwuosobowe łóżko tapicerowane tkaniną,
wykonane z litego drewna to solidna podstawa zdrowego nocnego wypoczynku.
Miłośnicy tradycyjnych aranżacji sypialni
zaakceptują łóżko Norfolk bez zastrzeżeń.
- stelaż i materac należy kupować osobno

Łóżko Porto jest nowoczesne i eleganckie,
a ponadto bardzo dekoracyjne. Przepikowania na zagłówku i dodatkowe wałki
uatrakcyjniają model. Wyważone proporcje chromowanych nóżek i ramy z litego drewna stwarzają poczucie harmonii
w połączeniu z niewielką powierzchnią zagłówka. Łóżko dostępne jest w 3 wymiarach. Najmniejszy rozmiar tego dwuosobowego łóżka to: 210 cm x 150 cm, przy
wysokości 30 cm.
- HeadBoard (zagłówek) musi stać przy
ścianie – nie jest wolnostojący
- stelaż i materac należy kupować osobno
- każdą część łóżka należy wyszczególnić
osobno:
a) łóżko
b) HeadBoard (zagłówek)
c) stelaż

Norfolk Bed LC L/S (Long Skirt)
szer. x gł. x wys. mebla w cm

rama: wys. 34

140/200 L/S lub S/S

160/200 L/S lub S/S

180/200 L/S lub S/S

216x181x91

216x201x91

216x221x91

Porto Bed
szer. x gł. x wys. mebla w cm
140/200

160/200

180/200

zagłówek 140/160/180

wałek dekoracyjny 70/80/90

210x150x30

210x170x30

210x190x30

150/170/190x10x98

70/80/90x18x18

Norfolk Bed LC S/S (Short Skirt) z nóżkami NORFOLK CHROM

dostępne nóżki:

dostępne nóżki:

nóżki chromowane NORFOLK CHROM
drewniane Derby

nóżki BAROLO drewniane lub BAROLO w kolorze aluminium
nóżki chromowane NORFOLK CHROM
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SHABBY BED

sleep

tkanina

skóra

sleep

l/c

tkanina

VESTA BED

skóra

wysoki komfort snu

gustownie wykończone

Doskonałe proporcje i brązowy, naturalny
kolor obicia skórzanego łóżka Shabby Bed
przyprawiają o szybsze bicie serca. Z tego
posłania bez dźwięku budzika nikomu nie
będzie chciało się wstać. Shabby Bed dopasuje się do każdego wnętrza i zapewni
wysoki komfort snu. Szerokie, dwuosobowe łóżko ma solidne podstawy ku temu,
aby być przebojem wśród tego typu mebli
przez wiele lat.

Założeniem projektanta było stworzenie
takiego łóżka, które jednocześnie byłoby
trwałe, wygodne dla starszych i młodszych użytkowników i dodawało aranżacji sypialni ciepłego, spokojnego klimatu.
Vesta Bed spełniło przyjęte kryteria. Gustowne wykończenie krawędzi tworzy wypustki, a zagłówek wyraźnie podzielony
na dwie części podkreśla, że jest to przestronne łóżko dwuosobowe.

- headboard posiada przytapicerowny pokrowiec (FIX), rama łóżka posiada luźny
pokrowiec (L/C)
- w skórze dostępna wersja SPECIAL ze
specjalnym ozdobnym krzyżykowym
przeszyciem (Stębnówką) w kontrastowym kolorze tylko na obrysie headboard
- stelaż i materac należy kupować osobno

- oprócz szwu standardowego STANDARD
dostępna wersja ze specjalnym szwem
francuskim: SPECIAL (szycie na zewnętrznych krawędziach)
- stelaż i materac należy kupować osobno

Shabby Bed - 160x200

Vesta Bed Special

szer. x gł. x wys. mebla w cm

rama: wys. 31

szer. x gł. x wys. mebla w cm

rama: wys. 29

140/200

160/200

180/200

140/200/STANDARD lub SPECIAL

160/200/STANDARD lub SPECIAL

180/200/STANDARD lub SPECIAL

226x166x94

226x186x94

226x208x94

226x166x94

226x186x94

226x208x94

Ozdobne krzyżowe przeszycie w wersji SPECIAL

Szew SPECIAL

dostępne nóżki:

nóżki stalowe AMARE STAL lub drewniane APOLLON
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PUFY I PODUCHY PODŁOGOWE
naturalne uzupełnienie

PUFY

tkanina

PUFY

skóra

do pokoju, salonu a nawet sypialni

eleganckie i klasyczne

Pufy Bon Bon i Praline to funkcjonalne meble do siedzenia, obite wytrzymałą tkaniną w popielatym kolorze. Przydadzą się w
pokoju lub salonie, a nawet w sypialni jako
dodatkowe siedzisko. Ich kształt - walca
i sześcianu - sprawia, że dopasowanie do
już posiadanych mebli nie będzie trudne.
Uchwyt z tkaniny w kontrastowym kolorze ułatwia przenoszenie, ponieważ pufy
nie mają nóżek, a siedzieć można na dowolnie wybranym boku.

Praline
+ handle

Bonbon
+ handle

Kwadratowe i prostokątne o wysokości od
43 cm do 45 cm - pufy eleganckie, klasyczne, sprzymierzeńcy spóźnionych gości.
Zajmują niewiele miejsca, mogą służyć
jako wygodny podnóżek lub jako dekoracyjne uzupełnienie aranżacji wnętrza.

5

- rączka jako dodatkowa opcja (dostarczane z guzikiem) – należy zaznaczyć
w zamówieniu
- standardowo bez guzika i rączki
- lekkie i tanie pufy

1

6

10

7

9

PUFY - PRALINE+HANDLE, BONBON+HANDLE
szer. x gł. x wys. mebla w cm

PUFY - 1, 5, 6, 7, 9, 10
szer. x gł. x wys. mebla w cm

PUFA PRALINE/PRALINE+HANDLE

PUFA BONBON/BONBON+HANDLE

47x47x41

42x42x44

PUFA 5

PUFA 6

PUFA 10

PUFA 1

PUFA 7

PUFA 9

104x57x47

93x93x45

49x49x43

80x55x47

93x93x45

55x55x45

luźny pokrowiec

tkanina

82

skóra

tkanina

skóra

tkanina

tkanina

tkanina

tkanina

skóra
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PUFY

PUFY

na drobiazgi i do spania

eleganckie i praktyczne

2

Pufa zwykle służy jako podnóżek lub dodatkowe siedzisko, a tu niespodzianka
- pufa z sedakiem, umożliwiającym rozłożenie pufy i przygotowanie jej do funkcji spania. Niektóre pufy otwierają się
i można w nich schować różne potrzebne
drobiazgi, które chce się mieć pod ręką,
np. książki, gazety.

4

W skład prezentowanej kolekcji wchodzą 3 pufy, w tym jedna w kształcie prostopadłościanu na nóżkach, wyłącznie
w obiciu skórą. Stanowią eleganckie i praktyczne uzupełnienie aranżacji wnętrza, są
atrakcyjnym dodatkowym siedziskiem
w komplecie z sofą lub narożnikiem. Pozostałe pufy są zaprojektowane na bazie
koła, mniejsza o średnicy 55 cm, a większa
o średnicy 82 cm, którą dodatkowo upiększają przeszycia w kształcie łagodnych
łuków.

15

- lekkie pufy styropianowe

3

16

8

17

PUFY - 2, 3, 4, 8

PUFY - 15, 16, 17

szer. x gł. x wys. mebla w cm
PUFA 2

PUFA 3

PUFA 4

PUFA 8

PUFA 15

PUFA 16

PUFA 17

94x73x47

94x73x47

94x73x47

94x73x47

80x80x42

ø55x28,5

ø82x35,5

otwierana

z sedakiem 70x90

z falbanką otwierana

tkanina

84

szer. x gł. x wys. mebla w cm

skóra

tkanina

skóra

tkanina

skóra

tkanina

skóra

tkanina

skóra

tkanina

skóra
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PODUCHY PODŁOGOWE

PODUSZKI

wygodna nowoczesność

dodatki na każdą okazję

Nasze poduchy podłogowe to innowacyjne podejście do zaaranżowania przestrzeni w Twoim domu. Wnoszą funkcjonalność, przytulność i wygodę.
Mogą służyć do siedzenia, do podparcia
nóg lub jako stolik. Przydadzą się w salonie, w sypialni i w bawialni. Uchwyt ułatwia przenoszenie. Dzięki niewielkim rozmiarom i wadze możesz je zabrać nawet
na piknik.

FLOORCUSHION 75
Poducha podłogowa 75x75

FLOORCUSHION 075 (okragla)
Poducha podłogowa 75
Poduszka art.14 LUX
45x45

Poduszka art.14
45x45

Poduszka deko 1020
58x38

Poduszka art.38
53x43

PODUCHY PODŁOGOWE - FLOORCUSHION
szer. x gł. x wys. mebla w cm
FLOORCUSHION 75

FLOORCUSHION 075 (okragla)

75x75x23

75x75x23

FLOORCUSHION 100

FLOORCUSHION 0100 (okragla)

100x100x27

100x100x27
Kedra

Poduszka art.21 LUX
53x53

Poduszka art.21
53x53

LUX - poduszka wypełniona pierzem
Standard
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PODUSZKI, ZAGŁÓWKI I DODATKI
dodatki na każdą okazję

Poduszka deko 1 LUX LEATHER
60x20

Poduszka deko 2 LUX LEATHER
60x20

BUTTON CUSHIONS STONE 40x40

BUTTON CUSHIONS CLOUD 40x60

BUTTON CUSHIONS CLOUD 30x65

Zagłówek regulowany Nr 8

Zagłówek Nr 2

P d k d
k 3 LUX LEATHER
Poduszka
deko
60x20

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 LEATHER

BUTTON CUSHIONS CLOUD 50x50

TORBA MAGAZINE LEATHER

BUTTON CUSHIONS CONCEPT 40x60 LEATHER
(dwustronna poduszka; jedna strona: skóra Texas Dark Brown,
druga strona: tkanina Nevada Nature)

TORBA MAGAZINE LEATHER gazetownik
(dostępna tylko w skórze)

Rodzina poduszek BUTTON CUSHIONS występuje w 3 wersjach kolorystycznych:
CLOUD (pastelowe kolory nieba), STONE (kolory nawiązujące do barw kamienia), EARTH (kolory ziemi)

TRAY zwijany drewniany; szerokość 40cm,
dostępne wersje o długości: 36cm lub 50cm

LUX - poduszka wypełniona pierzem
TRAY
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TORBA TV LEATHER na piloty
(dostępna tylko w skórze)

TORBA TV LEATHER
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WYBARWIENIA NÓŻEK DREWNIANYCH
LEGENDA

ECRU

OAK

WAL

UNL

DAB

MAH

NAT

l/c

luźny pokrowiec (Loose Cover) – umożliwia łatwe zdjęcie pokrowca w celu wyprania
(sprawdzić instrukcję prania tkaniny) lub zmianę sofy przez założenie
pokrowca w innej tkaninie i kolorze

ﬁx

przytapicerowany pokrowiec

comf
2

poduszki oparciowe - 70% pierze + 30% silikon
poduszki siedziskowe - pianka wysokoelastyczna + top pierzowy

comf
1

poduszki oparciowe - pianka wysokoelastyczna + pianka supersoft
poduszki siedziskowe - pianka wysokoelastyczna

comf
eu

poduszki oparciowe - silikon
poduszki siedziskowe - pianka wysokoelastyczna

tkanina

model dostępny w tkaninie

skóra

model dostępny w skórze

skóra
tkanina

model dostępny w połączeniu tkaniny i skóry
(rama wykonana w skórze, poduszki oparciowe i siedziskowe w tkaninie)

sleep

funkcja spania

CHER

SIL

Konﬁgurację mebla zawsze czytamy od lewej strony stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania codziennego z pojemnikiem na pościel
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN - Divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)

COL
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BLK
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NOTATKI

Projekt graﬁczny i realizacja: partnersstudio.com
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