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PERLA fotel

gł. fotela: 89 cm
wys. fotela: 104 cm

gł. siedziska: 48 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 64 cm

DOZZA fotel

szer. fotela: 73 cm gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. siedziska: 54 cm
wys.siedziska: 42 cm

PRATO
H

fotel

szer. fotela: 69 cm gł. fotela: 82 cm
wys. fotela: 106 cm

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 43 cm

BIANCO fotel

obrotowa 
podstawa

szer. fotela: 71 cm gł. fotela: 76 cm
wys. fotela: 92 cm

gł. siedziska: 54 cm
wys. siedziska: 43 cm
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H H H

wersalka

gł. wersalki: 92 cm
wys. wersalki: 90 cm
pow. leżenia: 190x120 cm

szer. wersalki: 212 cm głębokość siedziska: 58 cm
wysokość siedziska: 43 cm

wersalka

szer. wersalki: 209 cm
II opcja XL:
szer. wersalki 219 cm

gł. wersalki: 91 cm
wys. wersalki: 90 cm

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 44 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W+FL+FL

pow. leżenia: 190 x 119 cm 
II opcja:
XL pow. leżenia: 200 x 119 cm

gł. siedziska: 50 cm
wys. siedziska: 47 cm

gł. fotela: 99 cm
wys. fotela: 104 cm

szer. fotela: 65 cm

fotel bujany sofa

gł. sofy: 90 cm
wys. sofy: 104 cm

szer. sofy: 176 cm gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 44 cm

wersalka

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 44 cm

głębokość wersalki: 93 cm
wysokość wersalki: 104 cm
pow. leżenia: 189x135 cm

szer. wersalki: 200 cm

H
wersalka

H
sofa

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. sofy: 145 cm gł. sofy: 82 cm
wys. sofy: 106 cm

pow. leżenia: 187 x 130 cm

szer. wersalki: 207 cm gł. wersalki: 92 cm
wys. wersalki: 101 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W+FL+FL
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ELEGANT IV fotel

H
MILANO fotel

gł. fotela: 86 cm
wys. fotela: 107 cm

szer. fotela: 68 cm gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 44 cm

pufa [D-8 P]

szerokość pufy: 56 cm 
głębokość pufy: 56 cm
wysokość pufy: 39 cm

CLASIC VIII

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. fotela: 72 cm gł. fotela: 95 cm
wys. fotela: 100 cm

fotel / fotel z funkcją relaks

z funkcją relaks

bez funkcji relaks

NOBLE

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer. fotela: 84 cm gł. fotela: 80 cm
wys. fotela: 102 cm

fotel

pufa

szerokość pufy: 47 cm 
głębokość pufy: 47 cm
wysokość pufy: 41 cm

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. fotela: 
72 cm

gł. fotela: 88 cm
wys. fotela: 95 cm
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CLASIC V fotel

gł. siedziska: 
54 cm
wys. siedziska: 
43 cm

szer. fotela: 
72 cm

gł. fotela: 
96 cm
wys. fotela: 
90 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. wersalki: 205 cm gł. wersalki: 94 cm
wys. wersalki: 92 cm
pow. leżenia: 185x125 cm

szer. sofy:
132 cm [2SN] 
137 cm [2SF]

gł.: 96 cm [2SN], 94 cm [2SF]
wysokość sofy: 90 cm
pow. leżenia: 185x122 cm [2SF]

sofa 2 osobowa [2SN]
sofa 2 osobowa [2SF]

wersalka

Poduszki stanowią element dekoracyjny

gł. siedziska: 
61 cm

wys. siedziska: 
44 cm

szer. wersalki:
206 cm

gł. wersalki: 100 cm
wys. wersalki: 99 cm

pow. leżenia: 
190x135 cm

szer. sofy: 162 cm gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 43 cm

gł. sofy: 96 cm
wys. sofy: 100 cm
pow. leżenia:  92x145

sofa

Poduszki stanowią element dekoracyjny

wersalka

Poduszki stanowią element dekoracyjny

DELUXE

gł. siedziska: 45 cm
wys. siedziska: 47 cm

szer. fotela: 76 cm gł. fotela: 69 cm
wys. fotela: 98 cm

fotel
H

sofa

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer.: 174 cm gł. sofy: 80 cm
wys. sofy: 102 cm

Poduszki w zestawie

sofa 2 osobowa[2SF]
sofa 3 osobowa [3SF]

wersalka

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. wersalki: 209 cm gł. wersalki: 94 cm
wys. wersalki: 98 cm
pow. leżenia: 193x125 cm

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 43 m

szer. sofy:
137 cm [2SF] 
161 cm [3SF]

głębokość:
85 cm [2SF] 86 cm [3SF] 
wys. sofy: 95 cm [2SF], [3SF]

pow. leżenia: 182x120 cm [2SF], 182x147 cm [3SF]
Poduszki stanowią element dekoracyjny
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LATINO
fotel

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 82 cm gł. fotela: 91 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. wersalki: 92 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

szer. wersalki: 220 cm

SOLANO
fotel

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 77 cm gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 45 cm

gł. wersalki: 87 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190 x 120 cm

szer. wersalki: 216 cm

wersalka

LIVANI

szer. fotela: 84 cm gł. fotela: 82 cm
wys. fotela: 90 cm

fotel

wersalka

gł.: 93 cm
wys.: 90 cm
pow. leżenia:188x120 cm

szer.: 216 cm

pufa [D-6 P.PJ]

szerokość pufy: 77 cm 
głębokość pufy: 62 cm
wysokość pufy: 42 cm

gł. siedziska: 54 cm
wys. siedziska: 45 cm

MOBILO
fotel

szer. fotela: 70 cm gł. fotela: 89 cm
wys. fotela: 112 cm

rozkładanie bez konieczności 
odsuwania od ściany

wersalka

do wyboru wałki lub poduszki

gł. wersalki: 102 cm
wys. wersalki: 90 cm
pow. leżenia: 198x120 cm

szer. wersalki: 214 cm gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 42 cm

wersalka

poduszki dekoracyjne w komplecie do zestawu 3W+FL+FL
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VITTORIO
fotel

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. fotela: 63 cm gł. fotela: 74 cm
wys. fotela: 92 cm

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. wersalki: 202 cm

H

wersalka

poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL

gł. wersalki: 96 cm
wys. wersalki: 92 cm

pow. leżenia: 188x123 cm

LIDER VIII

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 39 cm

szer. fotela: 76 cm gł. fotela: 97 cm
wys. fotela: 89 cm

sofa 2 osobowa [2SF]
sofa 3 osobowa [3SF]

wersalka

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. wersalki: 210 cm gł. wersalki: 97 cm
wys. wersalki: 89 cm

pow. leżenia: 189x120 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 46 cm

fotel
pow. leżenia: 185x125 cm [2SF], 185x147 cm [3SF]

gł.: 92 cm [2SF], [3SF]
wys.: 89 cm [2SF], [3SF]

szer. sofy: 
142 cm [2SF] 
167 cm [3SF]

GRACJA II
fotel / fotel z funkcją relaks

gł. siedziska: 52 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 68 cm gł. fotela: 82 cm
wys. fotela: 93 cm

sofa wersalka

gł. siedziska: 65 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 207 cm gł. wersalki: 93 cm
wys. wersalki: 93 cm

pow. leżenia: 196x127 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

z funkcją relaks

bez funkcji relaks

szer. sofy: 160 cm gł. sofy: 95 cm
wys. sofy: 95 cm
pow. leżenia 190x145 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny

fotel bujanyNANO
fotel

gł. siedziska: 51 cm
wys.siedziska: 45 cm

gł. fotela: 78 cm
wys. fotela: 110 cm

szer. fotela:
60 cm

Drewno na poręczach: 
jesion

sofa

gł. sofy: 82 cm
wys. sofy: 111 cm

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer. sofy: 111 cmgł. siedziska: 53 sm
wys.siedziska: 47 cm

gł. fotela: 94 cm
wys. fotela: 110 cm

szer. fotela: 
60 cm
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OLIWIA C
fotel

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 41 cm

szer. fotela: 65 cm gł. fotela: 86 cm
wys. fotela: 87 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 41 cm

szer. wersalki: 207 cm

wersalka

gł. wersalki: 93 cm
wys. wersalki: 87 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

OLIWIA D
fotel

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 75 cm gł. fotela: 81 cm
wys. fotela: 84 cm

sofa 2 osobowa [2SN]
sofa 3 osobowa [3SN]

wersalka

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 209 cm gł. wersalki: 94 cm
wys. wersalki: 91 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

gł.: 81 cm [2SN] [3SN]
wys.: 84 cm [2SN] [3SN]

szer.: 135 cm [2SN] 
183 cm [3SN]

OLIWIA E
fotel

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 
74 cm

gł. fotela: 88 cm
wys. fotela: 91 cm

wersalka

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 208 cm gł. wersalki: 94 cm
wys. wersalki: 92 cm

pow. leżenia: 190x122 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny

OLIWIA H
fotel

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. fotela: 70 cm gł. fotela: 90 cm
wys. fotela: 98 cm

gł. siedziska: 61 cm
wys. siedziska: 43 cm

gł. wersalki: 98 cm
wys. wersalki: 98 cm

pow. leżenia: 190x129 cm

szer. wersalki: 207 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny

wersalka

gł.: 90 cm [2SN] 96 cm [2SF]
wys. sofy: 
92 cm [2SN], [2SF]
pow. leżenia: 186x123 cm [2SF]

szer. sofy:
146 cm [2SN] 
144 cm [2SF]

Poduszki stanowią element dekoracyjny

sofa 2 osobowa [2SN]
sofa 2 osobowa [2SF]
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pufa [D-4P] pufa [D-5P.PJ]

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 46 cm

szer. sofy:
136 cm [2SN] 
140 cm [2SF]

gł.: 90 cm [2SN] 94 cm [2SF]
wys.: 98 cm [2SN], [2SF]
pow. leżenia: 185x125 cm [2SF]

szerokość pufy: 57 cm 
głębokość pufy: 51 cm
wysokość pufy: 42 cm

szerokość pufy: 106 cm 
głębokość pufy: 55 cm
wysokość pufy: 42 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny

OLIWIA L fotel

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 46 cm

szer. fotela: 
68 cm

gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 92 cm

wersalka

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer. wersalki: 
206 cm

gł. wersalki: 92 cm
wys. wersalki: 92 cm

pow. leżenia: 190x122 cm

Poduszki stanowią element dekoracyjny

szerokość pufy: 46 cm 
głębokość pufy: 46 cm
wysokość pufy: 42 cm

pufa [D-2P]

sofa

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer. sofy: 142 cm gł. sofy: 84 cm
wys. sofy: 92 cm

OLIWIA M

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 69 cm gł. fotela: 92 cm
wys. fotela: 92 cm

wersalka

gł. siedziska: 61 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. wersalki: 205 cm gł. wersalki: 95 cm
wys. wersalki: 92 cm

pow. leżenia: 190x126 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 45 cm

fotel

gł.: 92 cm [2SN] 96 cm [2SF]
wys.: 92 cm [2SN], [2SF]
pow. leżenia: 185x125 cm [2SF]

szer. sofy:
138 cm [2SN] 
137 cm [2SF]

OLIWIA O
fotel

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. fotela: 67 cm gł. fotela: 83 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 203 cm

wersalka

gł. wersalki: 87 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

sofa 2 osobowa [2SN]
sofa 2 osobowa [2SF]

Poduszki stanowią element dekoracyjny

sofa 2 osobowa [2SN]
sofa 2 osobowa [2SF]
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OLIWIA T
fotel

gł. siedziska: 52 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. fotela: 67 cm gł. fotela: 80 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. wersalki: 91 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

szer. wersalki: 205 cm

wersalka

OLIWIA 03
fotel

szer. fotela: 71 cm gł. fotela: 85 cm
wys. fotela: 91 cm

wersalka

szer. wersalki: 204 cm gł. wersalki: 93 cm
wys. wersalki: 93 cm

pow. leżenia: 188x125 cm

TORINO II
fotel

gł. siedziska: 52 cm
wys. siedziska: 41 cm

szer. fotela: 65 cm gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 102 cm

sofa wersalka

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 204 cm

H

gł. wersalki: 93 cm
wys. wersalki: 99 cm

pow. leżenia: 190x125 cm

H

gł. sofy: 84 cm
wys. sofy: 102 cm

szer. sofy: 140 cm

H

gł. siedziska: 54 cm
wys. siedziska: 41 cm

H
LAGOSSA
fotel

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. fotela: 70 cm gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 105 cm

sofa wersalka

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 203 cm

H

gł. wersalki: 92 cm
wys. wersalki: 106 cm

pow. leżenia: 188x133 cm

gł. sofy: 84 cm
wys. sofy: 105 cm

szer. sofy: 147 cm

H

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 44 cm

Drewno na poręczach: jesion

Poduszki stanowią element dekoracyjny

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 41 cm
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H

OLIWIA 06
fotel

szer. fotela: 73 cm gł. fotela: 89 cm
wys. fotela: 90 cm

szer. wersalki: 207 cm

wersalka

gł. wersalki: 91 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

OLIWIA 08
fotel

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 65 cm gł. fotela: 87 cm
wys. fotela: 92 cm

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 45 cm

gł. wersalki: 95 cm
wys. wersalki: 92 cm

pow. leżenia: 191x123 cm

szer. wersalki: 203 cm

wersalka

H

OLIWIA 11
fotel

gł. siedziska: 52 cm
wys. siedziska: 41 cm

szer. fotela: 67 cm gł. fotela: 84 cm
wys. fotela: 90 cm

sofa wersalka

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. wersalki: 205 cm

H

gł. wersalki: 96 cm
wys. wersalki: 90 cm

pow. leżenia: 190x120 cm

szer. sofy: 138 cm gł. sofy: 90 cm
wys. sofy: 83 cm
pow. leżenia: 204x107 cm

ROSANA
fotel

szer. fotela: 75 cm gł. fotela: 85 cm
wys. fotela: 89 cm

szer. sofy: 170 cm

sofa
H

gł. sofy: 100 cm
wys. sofy: 97 cm

pow. leżenia 200x137 cm 
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H
H

H

BONDI
fotel bujany

wersalka

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer. fotela: 62 cm gł. fotela: 76 cm
wys. fotela: 101 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie 
do 3+1+1

pow. leżenia; 190x 120 cm

szer.: 204 cm głębokość: 92 cm
wysokość: 92 cm

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 44 cm

fotel rozkładany

gł. fotela: 76 cm
wys. fotela: 101 cm

szer. fotela: 62 cm gł. siedziska: 50 cm
wys. siedziska: 42 cm

pufa [D-13]

szerokość pufy: 55 cm 
głębokość pufy: 50 cm
wysokość pufy: 42 cm

NAPOLI 
fotel

gł. siedziska: 
53 cm
wys. siedziska: 
42 cm

gł. siedziska: 
55 cm
wys. siedziska: 
42 m

szer. fotela:
71 cm

gł. fotela: 
80 cm
wys. fotela: 
80 cm

gł. sofy: 
80 cm
wys. sofy: 
80 cm

szer. sofy: 
144 cm

sofa

H H
TORINO fotel

gł. siedziska:
54 cm
wys. siedziska:
42 cm

gł. siedziska:
55 cm
wys. siedziska:
41 cm

szer. fotela:
69 cm

gł. fotela:
84 cm
wys. fotela:
102 cm

gł. sofy:
84 cm
wys. sofy:
102 cm

szer. sofy:
148 cm

sofa

H
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narożnik

szer.: 236x165 cm

narożnik XL  [2FR REC.F] 

głębokość: 105 cm
wysokość: 102 cm
pow. leżenia: 200x116 cm

gł. siedziska:56 cm
wys. siedziska: 43 cm

narożnikwersalkapufa [D-11 P]

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. wersalki: 95 cm
wys. wersalki: 90 cm
pow. leżenia: 190x122 cm

szer. wersalki:
208 cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL lub do 3W+2SN+FL

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 42 cm

szer.: 232x163 cm głębokość: 80 cm
wysokość: 80 cm

HH

szerokość pufy: 143 cm 
głębokość pufy: 70 cm
wysokość pufy: 40 cm

narożnikwersalka

gł. siedziska: 57 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 206 cm szer.: 243x168  cm

poduszki dekoracyjne w komplecie do 3W+FL+FL lub 3W+2SN+FL

gł. wersalki: 93 cm
wys. wersalki: 99 cm
pow. leżenia: 190x122 cm

H

głębokość: 90 cm
wysokość: 105 cm
pow. leżenia: 201x116 cm

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 42 cm

LUNO
narożnik

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 46 cm

szer.: 289x171 cm gł.: 92x93 cm
wys.: 95 cm
pow. leżenia: 230x115 cm

narożnik [2F REC.PJ] 

BONDI

dwie nogi do wyboru:

DREWNIANA METALOWA
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Wykaz elementów kolekcji SANTOS

103 cm

103 cm

moduł E
element 
narożny

79,5 cm

103 cm

moduł 1N

54 cm 54 cm

96 cm

96 cm

moduł P
pufa bez

pojemnika

moduł P.PJ
pufa z

pojemnikiem

Wykaz elementów kolekcji INSPIRO
97 cm

97 cm

moduł E
element 
narożny

97 cm

97 cm

moduł L 1N B
element

kończący lewy

81 cm

97 cm

moduł 1N
81 cm

97 cm

moduł P

97 cm

97 cm

moduł P 1N B
element
kończący 

prawy

H

H

INSPIRO
fotel

pufa

gł. siedziska: 
62 cm
wys. siedziska: 
43 cm

szer. fotela: 
105 cm

gł. fotela: 
95 cm
wys. fotela: 
92 cm

szerokość pufy: 82 cm 
głębokość pufy: 82 cm
wysokość pufy: 42 cm

SANTOS
fotel

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. fotela: 75 cm gł. fotela: 77 cm
wys. fotela: 100 cm

H
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27 cm

97 cm

moduł BL
element boczny 
kończący lewy
(podłokietnik)

190 cm

97 cm

moduł L 2NB
nie posiada funkcji

spania, posiada pojemniki   
na pościel

190 cm

97 cm

moduł P 2NB
nie posiada funkcji

spania, posiada pojemniki   
na pościel

163 cm

97 cm

moduł 2N

163 cm

97 cm

moduł 1N.P
pojedyńcze siedzisko 

z pufą

moduł P REC.P
nie posiada funkcji
spania i pojemnika   

na pościel

26
0 

cm

97 cm

moduł L REC.P
nie posiada funkcji
spania i pojemnika   

na pościel

260 cm

97 cm

pow. leżenia

159 cm

103 cm

moduł 2F
posiada funkcję

spania

159 cm
103 cm

moduł 2N.PJ
nierozkadany

z pojemnikiem

159 cm

103 cm

moduł 2N
element nierozkładany

27 cm

97 cm

moduł BP
element boczny 
kończący prawy
(podłokietnik) 227 cm 227 cm

103 cm

103 cm

moduł L REC P.PJ
element lewy narożny

z pojemnikiem

moduł P REC P.PJ
element prawy narożny

z pojemnikiem

173 cm 173 cm

103 cm

103 cm

moduł L REC
element lewy narożny

moduł P REC
element prawy 

narożny

H
narożnik

narożnik [P REC.P+P 2NB] 

gł. siedziska: 61 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer.: 260x287 cm głębokość: 97 cm
wysokość: 92 cm

sofa

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 45 cm

narożnik

gł. sofy: 99 cm
wys. sofy: 92 cm
pow. leżenia: 196x130

szer. sofy: 202 cm szer.: 289x227 cm głębokość: 96 cm
wysokość: 108 cm
pow. leżenia: 206x110 cm

gł. siedziska: 56 cm
wys. siedziska: 45 cm

narożnik [BL 2F P REC P.PJ] 
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PLAZA
narożnik

gł. siedziska: 54 cmszer.: 237x317 cm gł.: 94 cm
wys.: 82 cm
pow. leżenia: 195x117 cm

narożnik [2F.PJ E 2F 1FR] 

H
narożnik [BL++2N.PJ+E+2F+1FR+BP]  

H

DIVERSO

H
fotel z funkcją relaks (elektryczna)

gł. siedziska:
54 cm
wys. siedziska:
45 cm

gł. siedziska: 
54 cm
wys. siedziska: 
44 cm

szer. fotela:
116 cm

gł. fotela:
105 cm
wys. fotela:
77 cm

gł. sofy: 
105 cm
wys. sofy: 
77 cm

szer. sofy:
216 cm

sofa z funkcją relaks (elektryczna)

FIGARO
fotel

szer. fotela: 89 cm gł. fotela: 83 cm
wys. fotela: 90 cm

wersalka

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. wersalki: 223 cm gł. wersalki: 88 cm
wys. wersalki: 90 cm
pow. leżenia: 190x120 cm

VENTO 1
fotel

szer. fotela: 85 cm gł. fotela: 95 cm
wys. fotela: 83 cm

sofo-narożnik

szer.: 230 cm gł.: 99 (163) cm
wys.: 94 cm
pow. leżenia: 196x158 cm
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Wykaz elementów kolekcji PLAZA
140 cm

94 cm

moduł 2F

pow. leżenia
124 x 352 cm

121 cm 121 cm

94 cm

94 cm

94 cm

moduł 2N moduł 2N.PJ

94 cm

moduł E

61 cm 61 cm

94 cm

94 cm

moduł 1N moduł 1FR
posiada funkcję
 elektrycznego

rozkładania

22 cm

94 cm

moduł BL
element boczny 
kończący lewy
(podłokietnik)

22 cm

94 cm

moduł BP
element boczny 
kończący prawy
(podłokietnik)

HHH
narożnik XLnarożnik pufa [D-12 P]

gł. narożnika XL: 105 cm
wys. narożnika XL: 77 cm

szer.: 277x252 cmgł. siedziska: 54 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer.: 260x176 cm głębokość: 105 cm
wysokość: 77 cm

szer.: 70 cm / gł.: 65 cm / wys.: 42 cm

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 46 cm

sofo-narożnik w wersji sofy

system składania umożliwia w prosty sposób zbudowanie 
sofy 3-osobowej, narożnika lub wygodnego łóżka

gł.: 106 cm
wys.: 93 cm
pow. leżenia: 198x147 cm

szer.: 239x155 cm

sofo-narożnik

sofo-narożnik
system składania umożliwia w prosty sposób zbudowanie sofy 3-osobowej, 
narożnika lub wygodnego łóżka

sofo-narożnik w wersji sofy sofo-narożnik - funkcja spania

D-6 P.PJ
pufa

szerokość pufy: 77 cm 
głębokość pufy: 62 cm
wysokość pufy: 42 cm

H

dwie opcje boków do wyboru

bok szeroki bok wąski
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CLASIC X
fotel z funkcją relaks

H

CLASIC XI
fotel z funkcją relaks

sofa bez funkcji relaks / sofa 
z funkcją relaks

H

Funkcja relaks 
w zewnętrznych 
siedziskach

szerokość sofy: 
186 cm [3SFR] 
129 cm [2SN]

gł. siedziska:
59 cm

wys. siedziska: 
44 cm

gł. sofy: 
97 cm

wys. sofy:
105 cm

H

MAX IX
kanapa

gł. siedziska: 46 cm
wys. siedziska: 43 cm

szer. kanapy: 199 cm gł. kanapy: 96 cm
wys. kanapy: 90 cm
pow. leżenia: 199x140 cm

MAX XVIII
kanapa

gł. siedziska: 53 cm
wys. siedziska: 46 cm

szer. kanapy: 200 cm gł. kanapy: 96 cm
wys. kanapy: 90 cm
pow. leżenia: 200x142 cm

gł. kanapy: 103 cm
wys. kanapy: 94 cm
pow. leżenia: 145x190 cm

MAX XXIII
kanapa

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. kanapy: 214 cm

MAX-SOLANO
kanapa

gł. siedziska: 55 cm
wys. siedziska: 44 cm

głębokość kanapy: 103 cm
wysokość kanapy: 90 cm

pow. leżenia: 190x145 
cm 
opcja XL: 200x145 cm

szer. kanapy: 215 cm
opcja XL: 225 cm

szer. fotela: 
71 cm

gł. fotela: 
97 cm
wys. fotela: 
105 cm

gł. siedziska:
59 cm
wys. siedziska: 
44 cm

szerokość sofy: 
192 cm [3SFR] 
132 cm [2SN]

gł. siedziska:
59 cm

wys. siedziska: 
44 cm

gł. sofy: 
97 cm

wys. sofy:
105 cm

szer. fotela: 
76 cm

gł. fotela: 
97 cm
wys. fotela: 
105 cm

gł. siedziska:
59 cm
wys. siedziska: 
44 cm

Funkcja relaks 
w zewnętrznych 
siedziskach

sofa bez funkcji relaks / sofa 
z funkcją relaks

H

VERGO
fotel

gł. siedziska: 
54 cm
wys. siedziska:
41 cm

szer. fotela: 
77 cm

gł. fotela: 
96 cm
wys. fotela:
101 cm

H

gł. siedziska: 58 cm
wys. siedziska: 45 cm

szer. kanapy: 167 cm
pow. leżenia: 
205x135 cm

gł. kanapy: 96 cm 
wys. kanapy: 101 cm 

sofa
H
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MAX XIX
fotel

szer. fotela: 94 cm

kanapa

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. fotela: 90 cm 
wys. fotela: 88 cm 
100 cm (z zagłówkiem) 

szer. kanapy: 223 cm
pow. leżenia: 
191x150 cm

gł. kanapy: 110 cm 
wys. kanapy: 88 cm  

100 cm (z zagówkami)

MAX XXII
fotel

gł. siedziska: 48 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. fotela: 93 cm

kanapa

gł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 44 cm

szer. kanapy: 236 cmgł. fotela: 92 cm
wys. fotela: 92 cm

gł. kanapy: 112 cm
wys. kanapy: 92 cm

pow. leżenia: 190x150 cm

MAX X
fotel

gł. siedziska: 46 cm
wys. siedziska: 42 cm

gł. siedziska: 50 cm
wys. siedziska: 46 cm

szer. fotela: 69 cm

szer. fotela: 68 cm

gł. fotela: 82 cm
wys. fotela: 90 cm

gł. fotela: 85 cm
wys. fotela: 91 cm

kanapa

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 47 cm

szer.: 207 cm gł. kanapy: 95 cm
wys. kanapy: 95 cm

pow. leżenia: 190x155 cm

MAX XVI
fotel

kanapa

szer. kanapy: 205 cm gł. kanapy: 93 cm
wys. kanapy: 93 cm

pow. leżenia: 190x140 cm

LEŻANKA DZIENNA

wymiary leżanki: 191x80 cm wysokość leżanki: 47 cmgł. siedziska: 51 cm
wys. siedziska: 47 cm
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WYMIARY:

gł. siedziska: 59 cm
wys. siedziska: 42 cm

gł.: 103 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
wys.: 90 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
pow. leżenia:  192x70 cm [1SF.PJ] 

192x120 cm [2SF.PJ] 
192x150 cm [3SF.PJ]

szer.: 92 cm [1SF.PJ] 
137 cm [2SF.PJ] 
175 cm [3SF.PJ]

TULI T
sofa

WYMIARY:

głębokość: 70 cm 
wysokość: 63 cm 
pow. leżenia: 185x70 cm 

szerokość: 70 cm 

MASKOTKA

WYMIARY:

WYMIARY:

WYMIARY:

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 43 cm

gł. siedziska: 61 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. sofy: 108 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
wys. sofy: 97 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
pow. leżenia: 192x71 cm [1SF.PJ] 
 192x113 cm [2SF.PJ] 
 192x137 cm [3SF.PJ]

gł. sofy: 107 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
wys. sofy: 94 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
pow. leżenia: 192x113 cm [2SF.PJ] 
 192x140 cm [3SF.PJ]

gł. sofy: 110 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
wys. sofy: 95 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
pow. leżenia: 192x90 cm [1SF.PJ] 
 192x113 cm [2SF.PJ] 
 192x140 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 96 cm [1SF.PJ] 
 138 cm [2SF.PJ] 
 161 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 140 cm [2SF.PJ] 
 165 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 107 cm [1SF.PJ] 
 130 cm [2SF.PJ] 
 157 cm [3SF.PJ]

TULI 04
sofa

TULI E
sofa

TULI 09
sofa



k o l e k c j a  m e b l i  t a p i c e r o w a n y c h  i  z  d r e w n a  2 0 1 9 21

WYMIARY:

WYMIARY:

gł. siedziska: 62 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 43 cm

gł. sofy: 108 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
wys. sofy: 97 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]

pow. leżenia: 192x71 cm [1SF.PJ] 
192x113 cm [2SF.PJ] 
192x137 cm [3SF.PJ]

gł. sofy: 107 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
wys. sofy: 93 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 

pow. leżenia: 192x120 cm [2SF.PJ] 
192x150 cm [3SF.PJ]

gł. sofy: 110 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]
wys. sofy: 92 cm [1SF.PJ], [2SF.PJ], [3SF.PJ]

pow. leżenia: 192x70 cm [1SF.PJ] 
192x118 cm [2SF.PJ] 
192x150 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 87 cm [1SF.PJ] 
130 cm [2SF.PJ] 
153 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 145 cm [2SF.PJ] 
180 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 95 cm [1SF.PJ] 
140 cm [2SF.PJ] 
178 cm [3SF.PJ]

TULI 03
sofa

TULI 06
sofa

TULI G
sofa

WYMIARY:

WYMIARY:

WYMIARY:

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 44 cm

gł. siedziska: 60 cm
wys. siedziska: 43 cm

gł. sofy: 112 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 
wys. sofy: 97 cm [2SF.PJ], [3SF.PJ] 

pow. leżenia: 192x113 cm [2SF.PJ] 
192x140 cm [3SF.PJ]

gł. sofy: 112 cm [1SF.PJ], [2SF PJ], [3SF.PJ]
wys. sofy: 95 cm [1SF.PJ], [2SF PJ], [3SF.PJ]

pow. leżenia: 192x90 cm [1SF.PJ] 
192x113 cm [2SF.PJ] 
192x140 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 140 cm [2SF.PJ] 
165 cm [3SF.PJ]

szer. sofy: 114 cm [1SF.PJ] 
137 cm [2SF.PJ] 
164 cm [3SF.PJ]

TULI H
sofa

TULI 10
sofa
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WYMIARY:

szerokość krzesła: 104 cm 
głębokość krzesła: 60 cm
wysokość krzesła: 84 cm

D-2, 2-os
krzesło

WYMIARY:

WYMIARY:

szerokość krzesła: 44,5 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 106 cm
głębokość siedziska: 39 cm
wysokość siedziska: 48 cm

szerokość krzesła: 55 cm 
głębokość krzesła: 49 cm

wysokość krzesła: 106 cm
głębokość siedziska: 39 cm
wysokość siedziska: 47 cm

NATURAL K-01
krzesło

NATURAL K-03
krzesło

WYMIARY:WYMIARY:

szerokość krzesła: 57 cm 
głębokość krzesła: 60 cm
wysokość krzesła: 84 cm

szerokość krzesła: 58 cm 
głębokość krzesła: 77 cm
wysokość krzesła: 80 cm

D-2, 1-os
krzesło

D-3
krzesło

WYMIARY:WYMIARY:

WYMIARY:

szerokość krzesła: 44,5 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 106 cm
głębokość siedziska: 39 cm
wysokość siedziska: 48 cm

szerokość krzesła: 56 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 108 cm
głębokość siedziska: 39 cm
wysokość siedziska: 47 cm

szerokość krzesła: 44,5 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 98 cm

NATURAL K-02
krzesło

NATURAL K-04
krzesło

K-06
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 65 cm 
głębokość krzesła: 74 cm
wysokość krzesła: 96 cm

ALBA III
fotel

WYMIARY:

szerokość krzesła: 61 cm 
głębokość krzesła: 76 cm
wysokość krzesła: 78 cm
 głębokość siedziska: 48 cm
wysokość siedziska: 44 cm

D-7
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 57 cm
wysokość krzesła: 91 cm

K-13
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 44,5 cm 
głębokość krzesła: 49 cm

wysokość krzesła: 108 cm
głębokość siedziska: 40 cm
wysokość siedziska: 48 cm

QUEEN K-8
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 44,5 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 106 cm
głębokość siedziska: 40 cm
wysokość siedziska: 48 cm

QUEEN K-10
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 57 cm
wysokość krzesła: 91 cm

QUEEN K-12
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 43 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 106 cm
głębokość siedziska: 42 cm
wysokość siedziska: 50 cm

ROYAL K-16
krzesło
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H H

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 62 cm
wysokość krzesła: 92 cm
głębokość siedziska: 43 cm
wysokość siedziska: 47 cm

K-18
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 60 cm
wysokość krzesła: 95 cm

głębokość siedziska: 40 cm
wysokość siedziska: 45 cm

K-19
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 61 cm 
głębokość krzesła: 64 cm
wysokość krzesła: 92 cm
głębokość siedziska: 44 cm
wysokość siedziska: 46 cm

K-20
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 56 cm 
głębokość krzesła: 63 cm
wysokość krzesła: 86 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość siedziska: 43 cm

K-21
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 62 cm

wysokość krzesła: 103 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość siedziska: 47 cm

K-22
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 60 cm 
głębokość krzesła: 66 cm
wysokość krzesła: 66 cm
głębokość siedziska: 56 cm
wysokość siedziska: 43 cm

K-23
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm 
głębokość krzesła: 69,5 cm
wysokość krzesła: 102 cm

K-29
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 49 cm 
głębokość krzesła: 56 cm
wysokość krzesła: 84 cm
głębokość siedziska: 43 cm
wysokość siedziska: 48 cm

K-24
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 46 cm
głębokość krzesła: 69,5 cm
wysokość krzesła: 102 cm

K-30
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 64 cm 
głębokość krzesła: 71 cm
wysokość krzesła: 93 cm
wysokość siedziska: 45 cm

K-31
krzesło

K-32
krzesło

WYMIARY:

szerokość krzesła: 45 cm 
głębokość krzesła: 49 cm
wysokość krzesła: 81 cm

głębokość siedziska: 40 cm
wysokość siedziska: 47 cm

WYMIARY:

szerokość krzesła: 69 cm 
głębokość krzesła: 54 cm
wysokość krzesła: 98 cm
głębokość siedziska: 45 cm
wysokość siedziska: 47 cm

K-33
krzesło

DELUXE
fotel

H

NANO
fotel

szerokość fotela: 60 cm 
głębokość fotela: 78 cm

wysokość fotela: 110 cm

szerokość krzesła: 76 cm 
głębokość krzesła: 69 cm
wysokość krzesła: 98 cm

WYMIARY: WYMIARY:

NANO
fotel bujany

WYMIARY:

szerokość fotela: 60 cm 
głębokość fotela: 78 cm
wysokość fotela: 110 cm
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szerokość stolika: 90,5 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 97 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 74 cm 
głębokość stolika: 74 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 98 cm 
głębokość stolika: 72 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 65 cm 
głębokość stolika: 65 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 63 cm 
głębokość stolika: 63 cm
wysokość stolika: 52 cm

szerokość stolika: 97 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 98 cm 
głębokość stolika: 68 cm
wysokość stolika: 57 cm

szerokość stolika: 110 cm 
głębokość stolika: 70 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 110 cm 
głębokość stolika: 75 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 74 cm 
głębokość stolika: 74 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 110 cm 
głębokość stolika: 74 cm
wysokość stolika: 53 cm

D-1
stolik

D-7
stolik

D-5
stolik

D-11
stolik

d-14
stolik

D-3
stolik

D-10
stolik

D-13
stolik

D-2
stolik

D-6
stolik

D-12
stolik

d-15
stolik

szerokość stolika: 91 cm 
głębokość stolika: 56 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 91 cm 
głębokość stolika: 91 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 97,5 cm 
głębokość stolika: 97,5 cm
wysokość stolika: 54,5 cm

szerokość stolika: 100 cm 
głębokość stolika: 65 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 97 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 75 cm 
głębokość stolika: 75 cm
wysokość stolika: 52 cm

szerokość stolika: 56 cm 
głębokość stolika: 56 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 120 cm 
głębokość stolika: 80 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 102 cm 
głębokość stolika: 62 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 106 cm 
głębokość stolika: 56 cm
wysokość stolika: 55 cm

szerokość stolika: 99 cm 
głębokość stolika: 70 cm
wysokość stolika: 52 cm

szerokość stolika: 63 cm 
głębokość stolika: 63 cm
wysokość stolika: 55 cm

D-20
stolik

D-39
stolik

D-42
stolik

QUEEN D-47
stolik

QUEEN D-50
stolik

D-41
stolik

D-44
stolik

D-49
stolik

D-40
stolik

D-43
stolik

QUEEN D-48
stolik

D-52
stolik

szerokość stolika: 100 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 45 cm

średnica stolika: 65 cm 
wysokość stolika: 44 cm

średnica stolika: 67 cm 
wysokość stolika: 53 cm

szerokość stolika: 90 cm 
głębokość stolika: 70 cm
wysokość stolika: 36 cm

szerokość stolika: 110 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 55 cm

D-56
stolik

D-61
stolik

D-58
stolik

D-63
stolik

D-57
stolik

D-62
stolik

średnica stolika: 110 cm 
wysokość stolika: 40 cm
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szerokość stolika: 75 cm 
głębokość stolika: 75 cm
wysokość stolika: 47 cm

D-67
stolik

szerokość stolika: 70 cm 
głębokość stolika: 70 cm
wysokość stolika: 43 cm

D-66
stolik

szerokość stolika: 100 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 45 cm

D-65
stolik

szerokość stolika: 93 cm 
głębokość stolika: 95 cm
wysokość stolika: 40 cm

D-68
stolik

szerokość stolika: 60 cm 
głębokość stolika: 60 cm
wysokość stolika: 36 cm

D-70
stolik

wysokość kwietnika: 40 cm szerokość wieszaka: 68 cm 
wysokość wieszaka: 184 cm

szerokość stolika: 88 cm 
głębokość stolika: 55 cm
wysokość stolika: 45 cm

szerokość kwietnika: 74 cm 
głębokość kwietnika: 44 cm
wysokość kwietnika: 57 cm

wysokość kwietnika: 60 cm

D-77
stolik

D4
kwietnik

„60”
kwietnik

„40”
kwietnik

D3
wieszak

szerokość pufy: 44 cm 
głębokość pufy: 44 cm
wysokość pufy: 39 cm

D-1 P
pufa

H

szerokość pufy: 70 cm 
głębokość pufy: 65 cm
wysokość pufy: 42 cm

DIVERSO 
[D-12 P]

pufa

szerokość pufy: 82 cm 
głębokość pufy: 52 cm
wysokość pufy: 52 cm

D-10 P
pufa

szerokość pufy: 106 cm 
głębokość pufy: 55 cm
wysokość pufy: 42 cm

OLIWIA H
 [D-5 P.PJ]

pufa

szerokość pufy: 47 cm 
głębokość pufy: 47 cm
wysokość pufy: 41 cm

NOBLE
pufa

szerokość pufy: 57 cm 
głębokość pufy: 51 cm
wysokość pufy: 42 cm

OLIWIA H
 [D-4 P]

pufa

szerokość pufy: 80 cm 
głębokość pufy: 40 cm
wysokość pufy: 40 cm

D-9 P
pufa

szerokość pufy: 82 cm 
głębokość pufy: 82 cm
wysokość pufy: 42 cm

INSPIRO
pufa

H

szerokość pufy: 69 cm 
głębokość pufy: 54 cm
wysokość pufy: 43 cm

D-3 P
pufa

H

szerokość pufy: 143 cm 
głębokość pufy: 70 cm
wysokość pufy: 40 cm

NAPOLI
 [D-11 P]

pufa

szerokość pufy: 77 cm 
głębokość pufy: 62 cm
wysokość pufy: 42 cm

D-6 P.PJ
pufa

szerokość pufy: 67 cm 
głębokość pufy: 67 cm
wysokość pufy: 43 cm

D-7 P.PJ
pufa

szerokość pufy: 46 cm 
głębokość pufy: 46 cm
wysokość pufy: 42 cm

D-2 P
pufa

szerokość pufy: 56 cm 
głębokość pufy: 56 cm
wysokość pufy: 39 cm

MILANO 
[D-8 P]

pufa

H

szerokość pufy: 55 cm 
głębokość pufy: 50 cm
wysokość pufy: 42 cm

BONDI 
[D-13]

pufa

szerokość pufy: 42 cm 
głębokość pufy: 45 cm
wysokość pufy: 40 cm

pufa Z



Unikalny. Najlepsze 
gatunki certyfikowanego 
drewna jesionowego i 
bukowego, sezonowane 
minimum 7 lat w naturalnych 
warunkach zewnętrznych. 

Naturalny. Do klejenia 
desek używamy wyłącznie 
najwyższej jakości, 
ekologicznych klejów i 
spoiw. Gotowe elementy 
są następnie łączone 
tradycyjnymi metodami.

Mistrzostwo. Naszym 
największym atutem jest 
zespół doświadczonych 
fachowców. Na każdym 
etapie produkcji zatrudniamy  
specjalistów, najlepszych w 
swoim fachu. 

Indywidualny. Procesy 
technologiczne przebiegają 
w naszym zakładzie. 
Opanowana do perfekcji 
unikalna technologia 
gięcia litych elementów 
drewnianych to nasz 
niepodważalny atut. 
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jadalnia | sypialnia | pokój dzienny | przedpokój jadalnia | pokój dzienny 

jadalnia | sypialnia | pokój dzienny | przedpokój | gabinet jadalnia | sypialnia | pokój dzienny | przedpokój | gabinet jadalnia | sypialnia | pokój dzienny | gabinet

jadalnia | pokój dzienny jadalnia | pokój dzienny | sypialnia jadalnia | pokój dzienny 

pokój dzienny | sypialnia

jadalnia



LEGENDA
komfortowe siedzenie

pojemnik

wyłącznie pianka poliuretanowa

funkcja

bonell - sprężyste siedzenie

listwy sprężynujące

sprężyny faliste

funkcja relax dostępna wersja prawo- lub lewostronna

H pianka wysokoodbojowa

3W - wersalka z pojemnikiem
FL - fotel

E - element narożnika narożny

P - pufa
P.PJ - puf z pojemnikiem

FLO - fotel obrotowy
FLR - fotel Relax manualny

2SF - sofa 2 os. rozkładana bez pojemnika

2SF.PJ - sofa 2 os. rozkładana z pojemnikiem
2SN - sofa 2 os. nierozkładana

3SN - sofa 3 os. nierozkładana
KN.PJ - kanapa rozkładana z pojemnikiem

3SF - sofa 3 os. rozkładana bez pojemnika

3SF.PJ - sofa 3 os. rozkładana z pojemnikiem

2F - element narożnika 2 os. z funkcją

2N - element narożnika 2 os. bez funkcji
L REC - element narożnika lewy, dostawiany do elementu 2 os.

L REC P.PJ - element narożnika lewy z pufą z pojemnikiem dostawiany do elementu 2 os.

2FR - element narożnika 2 os. z funkcją relax

1FH - element narożnika 1 os. z funkcją i hokerem
1NH - element narożnika 1 os. bez funkcji z hokerem

2SFR - sofa 2 os. z funkcją RELAX

3SFR - sofa 3 os. z funkcją RELAX

L.PJ - leżanka z pojemnikiem

TKANINY
Tkanina jest jednym z kluczowych elementów decydujących o zakupie mebla. To tkanina tworzy wizerunek mebla, kreując jego pierwsze wrażenie. Często decyduje o kom-
forcie, wygodzie i finalnej jakości mebla. Nasi klienci oczekują trwałych i odpornych tkanin, łatwych do utrzymania w czystości, ale jednocześnie przyjemnych w użytkowaniu, 
delikatnych w dotyku i wyprodukowanych z naturalnych komponentów.
Dostawcami tkanin dla Unimebel są czołowe firmy tekstylne z Hiszpanii, Włoch i Belgii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy bardzo szeroki wybór 
tkanin, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i wzorniczym. Proponujemy także tkaniny wykorzystujące innowacyjną technologię chroniącą każde pojedyncze włókno, 
co pozwala na łatwe usuwanie plam i zabrudzeń czysta wodą Zastosowane w produkcji technologie, gwarantują wysoką odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, 
przy zachowaniu lekkości, delikatności i uroku tkaniny. Zawsze staramy się podążać za obowiązującymi trendami w meblarstwie, oferując najbardziej aktualne wzornictwo. Od 
stonowanych beży, poprzez wszystkie odcienie szarości i subtelnie połyskującego srebra w stylu glamour, fioletów w pełnej palecie wrzosów, do hiszpańskiej czerwieni, soczystej 
zieleni i wyrazistych granatów.

orzech
ciemny

czereśnia
antyczna

sosnaorzech
jasny

czereśnia
jasna

bukmahoń czereśnia olchaorzech dąb

KOLORY DREWNA
Lite drewno, jako materiał całkowicie naturalny, już samo w sobie jest piękne i unikatowe, jednak dobrze dobrane środki i sposoby wykończenia mebli, pomagają tę atrakcyjność dodatkowo podkreślić.  
Jednym ze sposobów jest zastosowanie nowoczesnych bejc i lakierów, wyprodukowanych na bazie komponentów wodnych. Efektem tego, jest uzyskanie gładkiej, jednolitej powłoki, która wyraźnie akcentuje elementy drewniane, za-
pewniającej jednocześnie  odporność i wysoką jakość użytkową. Drugą metodę stanowi zastosowanie innowacyjnych środków, stworzonych na bazie naturalnych olejów i wosków, które dzięki stopniowemu i równomiernemu wnikaniu 
w strukturę drewna, pozwalają uzyskać niepowtarzalny efekt zewnętrznej powłoki, podkreślającej i wzmacniającej rysunek słojów. Drewno zachowuje przy tym pełną zdolność wymiany powietrza, dlatego też w pomieszczeniu daje się 
wyczuć aromat naturalnego drewna i bliskości natury. W procesie stosowania olejowosków wykorzystujemy jedynie ręczne techniki nanoszenia powłok. Wyjątkowe efekty można uzyskać stosując tę technologię do wykańczania mebli 
wykonanych z drewna jesionowego, który charakteryzuje się niezwykle atrakcyjnym i oryginalnym usłojeniem. Wszystkie stosowane środki w postaci bejc, lakierów, olejów oraz wosków są bezpieczne zarówno dla użytkowników mebli, 
jak i dla środowiska naturalnego.

Etapowość. Drewno jest 
ręcznie selekcjonowane, a 
następnie cięte maszynowo. 
Do dalszej obróbki zostaje 
dopuszczony wyłącznie 
surowiec, który nie posiada 
żadnych skaz.

Ekologia. Stosujemy 
lakiery oraz bejce na bazie 
naturalnych składników. 
Produkty te są nietoksyczne, 
nieszkodliwe i nie wywołują 
alergii. 

Bonell. Własna linia do 
produkcji wysokiej jakości 
formatek sprężynowych 
- bonnelli. Formatki dają 
gwarancję komfortu oraz 
wielu lat użytkowania mebli.  

Lakiery. Szeroka paleta 
kolorystyczna bejc i lakierów. 
Starannie wybrane kolory 
doskonale kompnuję się 
z naturalnym usłojeniem 
drewna.

1N - element narożnika 1 os. bez funkcji

BL - element narożnika bok lewy
BP - element narożnika bok prawy

2N.PJ  - element narożnika 2 os. z pojemnikiem
P REC - element narożnika prawy, dostawiany do elementu 2 os.

P REC P.PJ - element narożnika prawy z pufą pojemnikiem dostawiany do elementu 2 os.

L 1N  B- element narożnika z bokiem kończący llewy
P 1N  B- element narożnika z bokiem kończący prawyL 2NB - element narożnika lewy 2 os. bez funkcji

P 2NB - element narożnika prawy 2 os. bez funkcji

1N.P- pojedyncze siedzisko z pufą

L REC.P- element narożnika lewy z pufą bez pojemnika, dostawiany do elementu 2 os.
P REC.P- element narożnika prawy z pufą bez pojemnika,, dostawiany do elementu 2 os.

1FR- element narożnika 1 os. z funkcją rozkładania elektrycznego

2F  - element narożnika 2 os. funkcją spania



Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha / ul. Kamienna 28 / 63-500 Ostrzeszów / Polska / +48 62 586 06 38 / unibiuro@unimebel.pl / www.unimebel.pl

KOLEKCJA MEBLI 2019

Fabryka Mebl i  UNIMEBEL Jan Mucha informuje,  iż  wzory wszystkich produktów przedstawionych w niniejszej  ofercie podlegają ochronie zgodnie z  ustawą z dnia 20 czerwca 2000 r. 
Prawo własności  przemysłowej (Dz.  U.  2001,  nr.49,  poz.508 z późn.  zm.) .  Produkcja,  oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż mebl i  o wyglądzie odpowiadającym wyglądowi mebl i  za-
prezentowanych w ofercie bez zgody Fabryki  Mebl i  UNIMEBEL Jan Mucha stanowi naruszenie praw z rejestracj i  wzorów przemysłowych w rozumieniu ww. ustawy oraz czyn nieuczciwej 
konkurencj i  w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencj i  (Dz.  U.  nr.47,  poz.211 z późn.  zm.) .  Działalność taka narusza ponadto prawa autorskie 
przysługujące uprawnionym zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o Prawie autorskim i  prawach pokrewnych (t j .  Dz.  U.  2000,  nr 80,  poz.  904 z późn.  zm.)  Oferta niniejsza 
nie jest  ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebl i ,  nie zmieniając 
ich ogólnego charakteru.  Kolory drewna ze względu na stosowanie lakierów i  bejc wodnych mogą różnić s ię od rzeczywistych.  Cechami drewna są niejednol itość faktury,  zróżnicowana 
struktura,  przebarwienia i  sęczki .  Te własności  morfologiczne drewna, charakterystyczne dla materiału naturalnego odróżniają drewno od tworzyw sztucznych i  nie stanowią wad wyro-
bów. Zwracamy też uwagę,  że nie wszystkie modele mebl i  można wykonać w każdej  tkaninie.  W podanych wymiarach obowiązuje tolerancja różnic do 4 cm. Poduszki  stanowią element 
dekoracyjny i  nie wchodzą w skład mebl i .  Ze względu na technikę druku,  kolory mebl i  na zdjęciach mogą różnić s ię od rzeczywistych.  Edycja s ierpień 2019. 
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EUROPEJSKI FUNDUSZ
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 


