
Kolekcja TEEN to system stworzony z myślą 
o wszystkich nastolatkach poszukujących mebli 
„innych niż reszta”, mebli o modnych designie 
i dużej funkcjonalności. TEEN wykonany jest 
z płyty w kolorze antracytu oraz beżu z dodatka-
mi w 5 kolorach. Różnorodność brył oraz moż-
liwość żonglowania kolorami pozwala na two-
rzenie wielu nietuzinkowych i interesujących 
kompozycji.

The TEEN collection is a system created with 
all teenagers in mind who search for ‘outstand-
ing’ furniture – furniture with modern design 
and high functionality. TEEN is made of anthra-
cite and beige coloured board with finishing in  
5 colours. The variety of shapes and possibility 
to mix colours provides the opportunity to cre-
ate unique and interesting sets.

System modułowy składa się z 17 elementów / Module system consists of 17 components
Meble do samodzielnego montażu / Ready-to-assemble furniture

TEEN   szafka TEK-1C259, szafka TES-4C + front TED-4LC259, biurko TEB-1C259, szafka TEN-1C + front TED-2LC259, półka TEP-1C, szafa TES-2C259

Kolory: beż/antracyt
Colours: beige/anthracite

TEEN
NOWOŚĆ / NOVELTY

TEEN   szafa TES-2C172, regał TER-1C172, łóżko TEL-1C, półka TEP-3C (3 szt.), szafka TEN-1C + front TED-2LC172

Dostępne wersje kolorystyczne
Available colour versions

247 – curry
curry

172 – czerwony połysk
red gloss

259 – antracyt mat
matt anthracite

248 – morski
sea

163 – pistacja połysk
pistachio gloss
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szafka TEK-1C
90,6/108,4/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1LC
61,4/195,8/36,8

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – element narożny / corner component    – ładowarka USB jako opcja / USB charger as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

TEEN – elementy systemu / components of the system

szafa TES-1C
+ front TED-1PC
61,4/195,8/36,8

TEEN   szafka TEK-1C247, biurko TEB-1C247, szafka TES-4C + front TED-4LC247, regał TER-1C247, szafka TES-4C + front TED-4PC247, szafa TES-3C247, łóżko TEL-1C, 2 x szafka TEN-1C + front TED-2LC247

 szafa TES-2C
90,6/195,8/60.3

  szafa narożna TES-3C
102,2/195,8/102,2

szafka TES-4C
+ front TED-4LC
61,4/195,8/36,8

szafka TES-4C
+ front TED-4PC
61,4/195,8/36,8

regał TER-1C
90,6/160,8/36,8

komoda TEK-2C
90,6/91,8/36,8

biurko TEB-1C
120/79,2/60

szafka TEN-1C
+ front TED-2LC

40/50,7/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2PC

40/50,7/36,8

półka TEP-1C
120/40,6/28,2

półka TEP-2C
40/40/22,8

półka TEP-3C
40/40/22,8

półka TEP-6C
90,6/34/25,6

łóżko TEL-1C
101,2/65,7/204,2

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie)
How to order TEEN furniture in chosen colour option (example of an order)

T E K - 2 C 2 4 7

komoda / chest of drawers TEK-2C opcja kolorystyczna / colour option: 247

 

CHA-1

CHA-1
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TEEN   biurko TEB-1C259, szafka TEN-1C + front TED-2LC259, półka TEP-1C, regał TER-1C259, komoda TEK-2C259, 2 x szafka TES-4C + front TED-4LC259, szafka TES-1C + front TED-1LC259

TEEN   szafka TES-1C + front TED-1LC259, 3 x szafka TES-4C + front TED-4LC259, 4 x biurko TEB-1C259, 4 x szafka TEN-1C + front TED-2LC259, 2 x komoda TEK-2C259
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TEEN   szafka TEK-1C163, półka TEP-6C, szafka TES-4C + front TED-4LC163, biurko TEB-1C163, szafka TEN-1C + front TED-2LC163, szafa TES-2C163

szafka TEK-1C
90,6/108,4/36,8

wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość / external dimensions: width/hight/depth
    – element głęboki / deep component    – element narożny / corner component    – ładowarka USB jako opcja / USB charger as an option

(patrz str. 46 / see p. 46)

 szafa TES-2C
90,6/195,8/60,3

  szafa narożna TES-3C
102,2/195,8/102,2

szafka TES-4C
+ front TED-4LC
61,4/195,8/36,8

szafka TES-4C
+ front TED-4PC
61,4/195,8/36,8

komoda TEK-2C
90,6/91,8/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2LC

40/50,7/36,8

szafka TEN-1C
+ front TED-2PC

40/50,7/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1LC
61,4/195,8/36,8

szafa TES-1C
+ front TED-1PC
61,4/195,8/36,8

regał TER-1C
90,6/160,8/36,8

Klientom, którym uchwyt wykonany 
z płyty MDF wyda się zbyt awangardowy 

proponujemy TEEN z uchwytem metalowym. 
Meble w tej wersji znakomicie wkomponują 

się zarówno we wnętrza mieszkalne 
jaki i powierzchnie biurowe

We propose TEEN furniture with metal 
handles to all those customers who think  

MDF handles are too avant-garde.
Furniture in that version perfectly fit 

to living and office spaces.

Uchwyty metalowe dołączone są 
dodatkowo do wszystkich mebli z frontami, 
niezależnie od wybranej opcji kolorystycznej

Metal handles are additionally attached 
to all furniture with fronts, regardless 

of the selected colour option.

Dostępne wersje kolorystyczne
Available colour versions

247 – curry
curry

172 – czerwony połysk
red gloss

259 – antracyt mat
matt anthracite

248 – morski
sea

163 – pistacja połysk
pistachio gloss

Sposób zamawiania mebla TEEN w wybranej wersji kolorystycznej (przykładowe zamówienie)
How to order TEEN furniture in chosen colour option (example of an order)

T E K - 1 C 1 6 3

komoda / chest of drawers TEK-1C opcja kolorystyczna / colour option: 163
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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




