
MAESTRO to meble stworzone dla miłośni-
ków wyzwań. Wyszukany design jest idealny do 
jasnych pomieszczeń.  Ciekawie zaprojektowa-
ne fronty połączone z oryginalnymi uchwyta-
mi z litego drewna nadają meblom wyjątkowy 
charakter. Oświetlenie pozwala na dodatkowe 
wydobycie urody zastosowanych elementów 
wykończeniowych, a ilość brył pozwala zaaran-
żować każde wnętrze w domu.

MAESTRO is furniture created for these who 
love challenges. Sophisticated design is ideal 
for bright premises.  Interesting design of the 
fronts in connection with original handles made 
of solid wood make the furniture exceptional. 
Lighting allows to bring additionally the beauty 
of the applied finishing elements to the surface, 
and the number of segments makes it possible 
to arrange each interior at your home.

System modułowy składa się z 17 elementów / Module system consists of 17 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture
Projekt / Design: Tomasz Łaganowski Artefact

MAESTRO   Witryna MEW-3, półka MEP-2, szafka RTV METV-2, witryna MEW-1, ława MEST-2

MAESTRO   Witryna MEW-1 (3 szt.), półka MEP-2, komoda MEK-1, stół MEST-1, krzesło MESK-1 (3 szt.)

Kolory: sherwood mocca (korpus, fronty), cynamonowa akacja (fronty)
Colours: sherwood mocca (body, fronts), cinnamon acacia (fronts)

MAESTRO
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 komoda MEK-1
150,1/80,9/45,3

witryna MEW-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – oświetlenie dostępne w opcji / diode lighting as an option    – element narożny / corner component    – stoły i krzesła / tables and chairs

(patrz str. 46 / see p. 46)

MAESTRO – elementy systemu / components of the system

witryna MEW-2
50,1/159,5/39,9

prawa/lewa

witryna MEW-3
100,1/159,5/39,9

szafa MES-1
50,1/201,5/39,9

prawa/lewa

 szafa MES-2
100,1/201,5/54,9

regał MER-1
50,1/201,5/39,9

 szafka MEK-2
100,1/80,9/45,3

 szafka MEK-3
100,1/80,9/45,3

biurko MEB-1
125/76/60

 szafka RTV METV-1
100,1/48,9/45,3

 szafka RTV METV-2
150,1/48,9/45,3

ława MEST-2
120/48,3/60

stół MEST-1
140/75,9/80

półka MEP-1
100,1/35,3/27,2

półka MEP-2
150,1/35,3/27,2

krzesło MESK-1
48/100/46

MAESTRO   Regał MER-1, półka MEP-1 (4 szt.), szafka RTV METV-1 (2 szt.), regał MER-1, biurko MEB-1

NEO-3

NEO-3 NEO-3
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SALON MEBLOWY 
ul. Czysta 4

26-600 Radom
 

tel. 048 385 88 93
fax. 048 385 88 94
kom. 790 897 732


