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tradycyjne rzemiosło  •  wieloletnie doświaczenie  •  nowoczesne materiały

to definicja 
GKI DESIGN
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Michele
Nie da się ukryć, że to kolekcja która stała się ikoną w świecie 

aranżacji wnętrz. Pięknie przepikowane siedzisko łączące opar-

cie i podłokietniki - to styl wyrafinowanego luksusu. Aranżacja 

salonu spowoduję że jej głównym elementem staje się cudow-

na kanapa. Fotel i podnóżek / puf to dodatkowa wisienka na 

torcie. Ta kolekcja to KLASYKA. Ale wykonanie jej, to lata do-

świadczeń. Pięknie zrobiony mebel, jest ozdobą sam w sobie.  

A dobór odpowiednich tkanin sprawi, że kolekcja będzie ser-

cem Twojego apartamentu.
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Aurora
Bardzo nowoczesna kolekcja dla lubiących 

eksperymentować. Możliwości tej kolekcji są 

ogromne. Łączenie kanap w różnych konfigura-

cjach w połączeniu ze stolikiem daje nam moż-

liwość codziennych zmian. Raz kanapy - raz na-

rożnik z wykorzystaniem stolika. Kochamy takie 

wariacje. Ponadto piękny kształt przyjazny dla 

oka, doskonałe proporcje, oryginalna noga, do-

bór kolorystyki poduszek powoduje że kolekcja 

jest scalona w całość dzięki naszej wyobraźni.
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Laverno
Modułowa kolekcja o niespotykanym komfor-

cie. Zastosowane pianki i rodzaje tkanin pozwa-

lają dać otulić lekkością zastosowanej kołderki. 

Dodatkowo ogromne możliwości konfiguracji 

stawia tą kolekcję jako wiodąca linia. Przydatny 

stolik pomocny podczas wypoczynku i pracy jak 

i wspólnej rodzinnej biesiady. Dobór wykwint-

nych tkanin sprawi, że wyjątkowość tej kolekcji 

stanie się faktem.
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Arqueen
Nowoczesny design, cudownie wyprofilowane 

oparcie, szerokie wygodne siedziska, pomocny 

stolik, nietuzinkowe dodatki, dopełniająca uro-

kiem piękna podstawa - wprowadza do Twojego 

domu ponadczasową elegancję. Wybór tkanin  

z najlepszych kolekcji tworzy całość przepełnio-

ną luksusem.
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Palermo
Kolekcja dla koneserów piękna i estetyki. Użyte 

wypełnienia są gwarancją pełnego komfortu. 

Jego design podkreśla kształt podłokietników. 

To kunszt tapicerski osiągnięty latami doświad-

czeń. Dobór tkanin w powiązaniu ze skórą, na-

daje klasy i wdzięku. Dopełnieniem całości jest 

szpilka podkreślająca lekkość, subtelność i ulot-

ność tej kolekcji.
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Ayla
To dedykacja dla lubiących wyzwania i nie bojących się po-

szukiwać. Piękne podłokietniki w wielu opcjach pozwalają 

dopieścić klienta. Zastosowane funkcje relaksu łącznie z oto-

maną - to technicznie najwyższa półka. Jakość zastosowanych 

mechanizmów i uzyskanym dzięki temu walorom komfortu, 

stawia tą kolekcję wysoko. Możliwość doboru kształtu naroża, 

możliwości zastosowania relaksów i doskonała płynność ich 

funkcjonowania powoduje że AYLA to kolekcja z najwyższej 

półki. Dodatkowo zastosowane schowki i półka pozwoli nam 

zadowolić najbardziej wymagającego klienta. Ayla to luksus 

tworzony dla CIEBIE.
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Cassioppe
Pięknie prowadzona linia, szerokie komfortowe 

siedziska, proste moduły, funkcje relaksu, elek-

tryczny barek - całość zapewnia maksymalny 

komfort. Kolekcja daje poczucie estetyki i luk-

susu. Zapewnia maksymalne miejsce do wypo-

czynku i relaksu -  Nadaje wnętrzu nowy smak 

życia.
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Cube
Kolekcja stworzona dla lubiących niedoścignio-

ny komfort. Relaks podnóżek dopełnia stan 

kompletnego odprężenia. Całość wykończo-

na kształtnym i wyjątkowym podłokietnikiem. 

Łączenie tkanin pozwala na dowolną wariację 

kolorów dopasowaną do Twojego charakteru  

i Twoich upodobań.

BRAK IKON
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Lupus
Oazę spokoju i relaksu zapewni Ci kolekcja  

LUPUS. Możesz tworzyć dowolne konfiguracje stosu-

jąc relaks, schowki i przydatne półki z gniazdem USB. 

Zastosowana linia oparcia otuli Cię swoim komfortem. 

Łącząc ze sobą różne elementy, tworzysz własny układ 

który sprawi Ci wiele przyjemności. LUPUS i zastosowa-

na w nim funkcja spania typu DELFIN sprawia że spanie 

okazjonalne traci swoją definicje.
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Swan
Jeżeli kochasz piękno - to kolekcja SWAN jest dla 

CIEBIE. Cudowny kształt, piękna i niespotykana 

linia podłokietnika ukazująca charakter mebla, 

przeszycia mokasynowe które ukazują kunszt  

i klasę kolekcji. Regulowane zagłówki dopełnia-

jące wygodę siedzenia. Wszystko to zamknię-

te  w spójną całość wpasowuje się w każdą 

przestrzeń. Oryginalna stopa ze stali szlifowanej 

zamyka nieskończoną ludzką wrażliwość.
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Swing
Kolekcja SWING to serce salonu. Na niej toczy się 

rodzinne życie. Zatem usiądź wygodnie. My za-

pewnimy Ci niepowtarzalny komfort siedzenia. 

Duże moduły gwarantują wygodę i relaks. Za-

stosowane pianki to gwarancja jakości. Dodat-

kowe poduchy lędźwiowe i szeroka kolorystyka 

to nie tylko wygoda ale również piękno tworzo-

ne przez CIEBIE dla CIEBIE. My tylko słuchamy 

Twojego serca i łączymy ulotne chwile w całość 

Twoich marzeń. SWING to Twój mebel.
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Aro
Kolekcja ARO łączy elegancję i wygodę w spójną har-

monię. Kolekcja spełniająca wszystkie oczekiwania wy-

magającego klienta. Cudowna linia proporcji, doskonale 

profilowane  oparcie podparte oryginalnie wgłębiony-

mi  zagłówkami. Możliwość stosowania funkcji relaksu 

w połączeniu z funkcją spania. Wyróżniający się kształt 

podłokietnika z charakterystyczną chromową wstawką. 

Ale to nie koniec - wypełnienie mebla to najwyższa pół-

ka dająca klientowi 7 lat gwarancji i doskonały komfort 

siedzenia. Zastosowanie szycia mokasynowego  spina 

nam całość. To Twój mebel...
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Ekstasis
Komfort i modułowość to główne zalety kolekcji 

EKSTASIS. Wysmakowane detale to piękno dla 

Twoich oczu. Szerokie wygodne siedziska, możli-

wość wyboru dowolnego kształtu naroża, zasto-

sowane funkcje relaksu, oparcie przedłużające 

się do wysokich zagłówków nadaje wyjątkowo-

ści tej kolekcji. Miękkie wykończenia podłokiet-

ników i to wszystko z kontrastowym obszyciem 

nadaje indywidualny urok i smak.
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Elite
Kolekcja ELITE tworzy nieograniczone możliwo-

ści. Nowoczesna piękna bryła dla wymagających. 

Wygoda łączy się tutaj z praktyka. Piękna  li-

nia mebla ma dodatkowo możliwość regulacji 

głębokości siedziska. Ruchome podłokietniki 

umożliwiają wydłużenie siedziska a poduchy 

lędźwiowe oprócz  dodatkowego designu gwa-

rantują wyjątkowy komfort siedzenia. Możliwość 

tworzenia dowolnego wymiaru to dodatkowy 

atut zakupu a zastosowane obszycia dopełniają 

wizualnej atrakcyjności.

BRAK IKON



39

Silver
To kolekcja dzięki której możesz kreować prze-

strzeń według własnych potrzeb. Ostra linia 

tego mebla nadaje mu wyjątkowy charakter. 

Piękny podłokietnik wyściełany kołderką i chro-

mowe wstawki, pozwalają wyróżnik tą kolekcje 

za jej wyjątkowy design. Funkcyjność tego me-

bla, to gwarancja rozlicznych zastosowań. Duży 

pojemnik oraz wygodne spanie to kolejne jego 

zalety. Kontrastowe obszycia nadają mu wdzięk 

i klasę.
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Sułtan
Sultan to idealny wybór dla osób oczekujących od 

mebla dużej funkcyjności powiązanej z kompak-

towymi wymiarami. Wygodne siedziska i świetnie 

wyprofilowane oparcie gwarantuje komfort. 

Dodatkowe przeszycia dodają uroku. Funkcja spa-

nia i ogromny pojemnik pozwala nam wykorzystać 

mebel z jego wszystkimi 

walorami.
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Simple
Wytworny pod względem komfortu mały narożnik 

sprawia wrażenie lekkości. Zastosowana funkcja spania 

z ogromnym pojemnikiem jest dopełnieniem oczekiwań 

kupującego. Dodatkowo montowany zagłówek sprawi 

wiele radości podczas rodzinnego wypoczynku. 

Dobór tkanin tylko potwierdzi , że mebel będzie 

ozdobą w każdym zaaranżowanym 

pomieszczeniu.
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Marco
Świetna kolekcja do aranżacji pomiesz-

czeń dająca duże możliwości. Fotele 

z funkcją relaksu pozwolą nam zawład-

nąć tylko swoim indywidualnym świa-

tem. Kanapa z wygodną funkcją spania, 

zagwarantuję lokum dla niespodziewa-

nych gości. Oryginalne przeszycia 

i kolorystyka da gwarancję zadowolenia 

każdemu wybrednemu klientowi .
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Genesis
Nowoczesna bryła o wyrazistych krawędziach. 

Urzeka swoją agresywną linią która podkreśla 

nietuzinkowy charakter mebla. Idealnie dobrane 

proporcje, pozwalają nam pokochać ten mebel 

po pierwszej konfrontacji. Ogromny pojemnik 

i wzorcowa funkcja typu DELFIN, to gwarancja 

wykorzystania wszystkich walorów kolekcji. 

Ruchome podłokietniki mają dwojakie zastosowa-

nie. Całość sprawia wrażenie doskonałej 

zamkniętej formy.

wygodny materac

schowek

regulowane zagłówki
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Jane
Te fotele nawiązują do minionych dekad. 

Jednak ich komfort gwarantuje wygodę. 

Małe gabaryty zaś umożliwiają wstawienie 

w każde dowolne miejsce. Dodatkowo róż-

norodność tkanin powoduje, że odmienny 

kolor daje dodatkowy efekt wizualny.
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Siena
To kolekcja dedykowana każdemu klientowi. Prosta forma, 

miękkość, wygodne oparcie z charakterystycznymi luźny-

mi poduszkami. Opcja funkcyjności powiązana z natural-

na prostotą. Pojemnik i funkcja spania z zastosowaniem 

jedynego takiego delfina a śmiało możemy go nazwać 

MATERACA daje gwarancje komfortu spania. Zdejmowane 

poduszki pozwalają nam na osiągnięcie większej 

powierzchni spania a za tym i większego komfortu. 

Dodatkowa możliwość wstawienia kontrastowej kedry 

dopełnia całości i nadaje mu 

dodatkowego piękna .
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Feldo
Kolekcja stworzona z myślą zagospodarowania 

małych pomieszczeni. Prosta, funkcyjna ka-

napa ma dodatkowo ukryty pojemnik. Co jest 

ważne dla małych pomieszczeń. Ale podwój-

ne zastosowanie fotela, umożliwia uzyskanie 

wielu funkcji na małej przestrzeni. Podstawowa 

zaleta fotela / pufy to jego rewelacyjny komfort. 

Ukryta szuflada pozawala dodatkowo wykorzy-

stać minimalizm tej kolekcji .
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Diamond
Kolekcja DIAMOND to proste bryły ale bardzo 

wyraziste, dzięki zastosowaniu dekoracyjnego 

pikowania o klasycznym rysunku. Szerokie pod-

łokietniki, proste geometryczne kształty, pięknie 

wkomponowane zagłówki oraz zastosowane 

funkcje kuszą nas swoją elegancją. A uzupeł-

nieniem tego są kryształki Swarovskiego, które 

zamykają klamrą całość i nadają prestiżu całej 

kolekcji.
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Balisto
Przyjazne, zaokrąglone kształty dają nam do zrozumienia, 

że kolekcja BALISTO to mebel dla LENIUCHÓW. Wysokie opar-

cia, szerokie podłokietniki i zastosowane pianki, są gwarancją 

wyjątkowego komfortu i miękkości mebla. Zastosowane funkcje 

relaksu tworzymy z myślą o współczesnym rozumieniu odpo-

czynku. Możliwość stosowania pełnej kolorystyki skór i pięknych 

szlachetnych tkanin, utwierdza nas że taki meble ma akceptacje. 

Zastosowanie wygodnej funkcji spania podnosi walory omawia-

nej kolekcji.
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Butler
To dedykacja dla ograniczonych powierzchni. Stawiamy 

tutaj na minimalizm. Mebel gwarantuje funkcjonalność 

podpartą estetyką i komfortem. Oryginalny podłokietnik 

oraz wysokie oparcie zapewni nam komfort mimo nie 

wielkiej powierzchni. Butler daje nam gwarancje, 

że mimo ograniczeń wielkości - jakość i komfort 

zostały zachowane.
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Giotto
Samo spojrzenie na kolekcje GIOTTO gwarantuje 

nam komfort w pełnym tego słowa znaczeniu. Obłe 

kształty dają gwarancje wymarzonego wypoczynku. 

Pięknie wypełnione podłokietniki i podparcie lędź-

wiowe oraz wysokość oparcia tylko nas upewni że to 

mebel którego szukamy. Dodatkowe funkcje spania 

oraz zastosowane relaksy to dopełnienie pełnego 

komfortu.
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Grey
Jeżeli szukasz czegoś wyjątkowego - to właśnie 

znalazłeś. Kolekcja Grey ugości Cię w swoim zaci-

szu. Wyjątkowo wygodny mebel o nieograniczonych 

możliwościach... funkcja spania, zastosowanie relak-

sów, doskonale wyprofilowany, barek z USB, zagłówki 

dopełniające luksus wypoczynku. Czy jest jeszcze coś 

potrzebne ? Kolekcja dla bardzo wymagających, 

gwarantująca wypoczynek - pracę i sen.
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Luna II
Kolekcja o wyjątkowej wygodzie i komforcie. Wysokie 

oparcia znakomicie ukształtowane oraz umiejscowie-

nie zagłówków to dodatkowe walory. Zastosowanie 

relaksów z bardzo miękkimi siedziskami to gwarancja 

odprężenia na najwyższym poziomie. Smukłe kształty 

sprawiają wrażenie lekkości a dodatkowe obszycia 

zmuszają nas do pokochania tego mebla.

BRAK IKON
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Laroni
Kolekcja umożliwia aranżacje własnej powierzchni 

z wykorzystaniem wielu modułów. Oprócz wygody, 

komfortu uzyskujemy możliwość stworzenia mebla 

idealnie dla naszych potrzeb. Przy dużych układach 

powierzchnia spania jest imponująca. Tak więc to 

kolekcja dla każdego a własna inwencja pozwoli 

nam zadowolić nawet SIEBIE SAMEGO.
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Hope
Kanapa stworzona z myślą o ludziach lubiących 

piękno i funkcjonalność. HOPE posiada wysmako-

wane detale które tworzą charakter mebla. Jego 

podłokietniki nadają kolekcji niespotykanego uroku, 

spójnie łączą całość bryły z nutką drapieżności. 

Zastosowanie najlepszych tkanin i możliwość łącze-

nia ich ze skórą daje nam nieograniczone możliwo-

ści zabawy kolorami. Zastosowana funkcja spania 

typu SEDAK gwarantuje nam komfort doskonały 

komfort snu.
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Milano
Charakterystyczna dla tej kolekcji jest prostota 

i świetnie zachowane proporcje. Jego funkcyjność 

zapewni nam pełne wykorzystanie tej kolekcji. 

Pojemnik, funkcja spania i wszystko to podparte ru-

chomymi podłokietnikami sprawia, że kolekcja robi 

wrażenie. Pikowane siedziska dodatkowo nadają 

charakter całości mebla.
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Priori
Kolekcja proponowana do małych powierzchni. 

Jej atrakcyjność to zastosowanie możliwości regulowania 

zarówno głębokości siedziska jak i wysokości oparcia. Dla 

uzupełnienia komfortu, poduszki lędźwiowe dodadzą za-

równo wygodny jak i wizualnego designu. Funkcjonalny 

podłokietnik umożliwi na schowanie zarówno książki jak 

i podręcznych gadżetów. Dodatkowo pozwoli nam 

zaproponować gościom możliwość snu i ukryć 

w pojemniku niepotrzebne przedmioty.
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Tender
Kolekcja dla lubiących proste, ostre linie. Nowo-

czesna bryła, głębokie siedziska i wygodne oparcie 

którego podwójne zastosowanie stwarza możliwość 

doboru komfortu siedzenia. Dodatkowo modne wy-

sokie nóżki sprawiają, że mebel ma swój urok i styl. 

Możliwość przybrania w piękne tkaniny lub skóry 

usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych.
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Lectus
Klasyczna kanapa której zadaniem jest wygoda 

i komfort siedzenia z równoczesnym zastosowanie 

wygodnego spania. I to jest zawarte w tym meblu. 

Przy wyborze pięknych tkanin - mebel uzyskuje 

walory szlachetności i ciepła. A tkaniny zapewnia 

długotrwały okres użytkowania.
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