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s o l i d n e  w y k o n a n i e ,  P i ę k n a , 

s z l a c h e t n a  f o r M a  i  o d P o w i e d n i 

d o b ó r  M a t e r i a Ł ó w

te standardy pozwoliły marce bydgoskie Meble przetrwać trudne lata wojny 

i z biegiem czasu stać się jedną z największych firm meblarskich w Polsce.

Otto Pfefferkorn 
zaŁożyŁ niewielki zakŁad Mebli taPicerowanych 

na staryM rynku w bydgoszczy



2015

5 4     /

s k ó r a  n a t u r a l n a 

jest ekskluzywnym surowcem, który od dawna służy do tworze-

nia eleganckich pokrowców mebli wypoczynkowych. natural-

ne pochodzenie surowca zapewnia pokrowcom trwałość oraz 

sprawia, że faktura skóry jest niepowtarzalna, co nadaje me-

blom wyjątkowy charakter. skóra naturalna wyróżnia się szcze-

gólnymi cechami wyglądu i powierzchni, unikalnymi dla każdej 

partii, których nie zdoła odtworzyć żaden syntetyczny materiał. 

Ściśle współpracujemy z wiodącymi garbarniami, dostarcza-

jącymi skóry wysokiej jakości, bezpieczne dla użytkowników  

i atrakcyjne wizualnie.

Komfort jest dla 
nas najważniejszy
dlatego ŁączyMy wieloletnie doŚwiadczenie  

z najnowszyMi technologiaMi, aby oferować 

Meble ergonoMiczne i funkcjonalne.

z at r u d n i a M y o s o by c e n i ąc e  j a ko Ś ć 

o r a z  P r e c y z j ę 

nasi specjaliści w procesie tworzenia mebli korzystają z doświadczenia poprzed-

nich pokoleń, które umiejętnie łączą z atrakcyjnym wzornictwem oraz nowocze-

snymi rozwiązaniami. Meble tapicerowane tworzone są ręcznie, co gwarantuje 

dokładne wykonanie oraz odczuwalnie wysoką jakość ich użytkowania. współ-

pracujemy z profesjonalistami, dla których każdy etap produkcji mebla oznacza 

zachowanie standardów oraz dążenie do uzyskania najlepszego efektu.

r ó ż n o r o d n e  t k a n i n y 

w bogatej gamie kolorystycznej. Meble wypoczynkowe w obi-

ciach tkaninowych zapewniają długotrwałe użytkowanie, łatwe 

czyszczenie oraz konserwację powierzchni. obicia mebli z wyso-

kiej jakości materiałów sprawiają, że wnętrze zyskuje przytulność, 

a strefa wypoczynku zapewnia niezwykłe poczucie komfortu.

Praca z wyselekcjonowa-

nym surowcem wymaga 

doświadczenia wykwali-

fikowanych pracowników, 

dlatego...

NaSZa fIrMa

W naszej ofercie dostępne są także...



1   Pufa H   14   Narożnik Segm. 1 L - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - Segm. EL. 1 - Segm. 1 HT/BK

Zaokrąglone kształty 
i morze możliwości.

do koLekcji 
aMeThyST 

rekomendujemy 

mebLe 
quarTZ



1

14

7 6     /aMeThyST

aMeThySTamethyst to kolekcja modułowa, która pozwala na zbudowanie idealnego 

mebla wypoczynkowego. Model zapewnia wysoki poziom komfortu oraz 

udostępnia szereg praktycznych funkcji. amethyst posiada regulowane 

zagłówki, wyprofilowane oparcia oraz miękkie podłokietniki, dzięki czemu 

sprzyja relaksowi. Łatwa w obsłudze, eliminująca kontakt z podłogą funk-

cja, to gwarancja wygodnego snu.

KR 
10251
tkanina



2



aMeThyST

12

9 8     /aMeThyST
2   Fotel obrotowy 1O   

12   Narożnik Segm. 2,5F L - Segm. E- Segm. 1HT/BK P

B-22
skóra



1

15

KR 
10251
tkanina



1 72 3

8

4

9

5

10 11

6

13 14

12

aMeThyST

11 10     /aMeThyST

1   Pufa H szer: 97, wys: 43, gł: 97

2   Fotel obrotowy 1O szer: 83, wys: 86(96), gł: 101

3   Segm. EL1 szer: 70, wys: 86(96), gł: 101

4   Segm. 1 L szer: 86, wys: 86(96), gł: 101

5   Segm. 1 P szer: 86, wys: 86(96), gł: 101

6   Segm. 2,5F szer: 140, wys: 86(96), gł: 101, pow. spania: szer: 140, gł: 125

7   Segm. 2,5F L szer: 156, wys: 86(96), gł: 101, pow. spania: szer: 140, gł: 125

8   Segm. 2,5F P szer: 156, wys: 86(96), gł: 101, pow. spania: szer: 140, gł: 125

9   Segm. E szer: 101, wys: 86(96), gł: 101

10   Segm. 1 HT/BK L szer: 120, wys: 86(96), gł: 101

11   Segm. 1 HT/BK P szer: 120, wys: 86(96), gł: 101

12   Narożnik Segm. 2,5F L - Segm. E - Segm. 1HT/BK P

szer: 257-221, wys: 86(96), gł: 101, pow. spania: szer: 205, gł: 125

13   Narożnik Segm. 1HT/BK L - Segm. E - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - 

Segm. EL 1 - Segm. 1 P

14   Narożnik Segm. 1 L - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - Segm. EL. 1 - 

Segm. 1HT/BK P

15   Narożnik Segm. 1HT/BK L - Segm. EL 1 - Segm. E - 

Segm. EL. 2,5F -  Segm. 1 P

  wysokość siedziska: 42

uwaga! w nawiasie podano wysokość z maksymalnie  postawionym zagłówkiem

aMeThySTelementy 
kolekcji



Ponadczasowe 
wzornictwo 
i funkcjonalność.

M-603
skóra

21   Sofa Bok L - El. 3F - Bok P   22   Fotel Bok L - El 1 RFL - Bok P

do koLekcji 
BuTTerfLy 

rekomendujemy 

mebLe 
MoNTe
carLo



BuTTerfLy

21
22

13 12     /BuTTerfLy

butterfly to kolekcja modułowa, dzięki której można zbudować mebel 

wypoczynkowy idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb i moż-

liwości metrażowych. Poszczególne moduły w kolekcji mają uniwersalne 

kształty, które mogą być urozmaicone przeszyciami w kontrastowych ko-

lorach. butterfly posiada bryły wyposażone w schowki i półki, podno-

szące funkcjonalność zestawu i sprawiające, że kolekcja korzysta z prze-

myślanych, nowatorskich rozwiązań. kolekcja oferuje także możliwość 

wypoczynku nocnego.



23

19   Narożnik Bok L - EL. 2,5F - Seg E - EL. 1 - EL 1 RF ele. P - Moduł prostokąt z drewnianą roletą P.

I-173
skóra



BuTTerfLy

15 14     /BuTTerfLy



12



7

8

15

11 12 13 14

18

16

20

1

19

2 3 4 5 6

9

17

10

17 16     /BuTTerfLy

BuTTerfLy

1   Taboret Long Lewy, Taboret Long Prawy szer: 34, wys: 45, gł: 92

2   Taboret Mega Lewy, Taboret Mega Prawy szer: 64, wys: 45, gł: 92

3   EL. 1RF man L (lewy), EL. 1RF ele. L (lewy) szer: 61, wys: 100, gł: 94

4   EL. 1RF man P (prawy), EL. 1RF ele. P (prawy) szer: 61, wys: 100, gł: 94

5   EL. 1SK, EL. 1 szer: 61, wys: 100, gł: 94

6   EL . REC/BK szer: 71, wys: 100, gł: 165

7   EL. 2,5F, EL. 2,5SK szer: 141, wys: 100, gł: 94

8   EL. 3F szer: 181, wys: 100, gł: 94, 

pow. spania: szer: 192, gł: 140 (stelaż belgijski)

9   Segm. E szer: 92, wys: 100, gł: 92

10   Segm. TRE szer: 113, wys: 100, gł: 113

11   Moduł z półką trapez, 

Moduł z półką trapez P (prawy), 

Moduł z półką trapez L (lewy) szer: 52/24, wys: 65, gł: 91

12   Moduł prostokąt z drewnianą roletą, 

Moduł prostokąt z drewnianą roletą P (prawy), 

Moduł prostokąt z drewnianą roletą L (lewy) szer: 34, wys: 65, gł: 91

13   Moduł prostokąt ze schowkiem, 

Moduł prostokąt ze schowkiem P (prawy), 

Moduł prostokąt ze schowkiem L (lewy) szer: 34, wys: 65, gł: 91

14   Moduł prostokąt z drewnianą półką,

Moduł prostokąt z drewnianą półką P (prawy),

Moduł prostokąt z drewnianą półką L (lewy) szer: 34, wys: 65, gł: 91

15   Bok L (lewy), Bok P (prawy) szer: 25, wys: 65, gł: 94

16   Narożnik Bok L - EL. 2,5F - Segm. E - EL. 1SK - Moduł prostokąt 

z drewnianą roletą - EL. 1 - Segm. E - EL 1 - Bok P pow spania: 195x120

17   Narożnik Bok L - EL 2,5SK - Segm. E - EL. 2,5F - Segm. E - EL. 1SK - Bok P

pow spania: 250x120

18   Narożnik Bok L - EL. 2,5F - Segm. E - EL. 1SK - Bok P pow spania: 195x120

19   Narożnik Bok L - EL. 2,5F - Segm. E - EL. 1SK - EL. 1 - Moduł prostokąt 

z drewnianą roletą P pow spania: 195x120

20   Narożnik Bok L - EL. 2,5F - Segm. E - EL. 1SK - Moduł prostokąt 

z drewnianą roletą - El. 1RF ele. P - Bok P pow spania: 195x120

  wysokość siedziska: 45

elementy 1rf nie mogą być bezpośrednio łączone z segmentem e oraz rec

elementu 2,5f nie można łączyć bezpośrednio z segmentem tre

BuTTerfLyelementy 
kolekcji



1

B-17
skóra

Nieduży narożnik z charakterem.



1

corSe

19 18     /corSe

corse to propozycja dla osób, które szukają kompaktowego mebla  

o ponadczasowym wyglądzie. narożnik świetnie sprawdza się w mniej-

szych salonach, które wymagają przemyślanych rozwiązań stylistycznych  

i funkcjonalnych. corse zapewnia komfortowy wypoczynek dzięki mięk-

kim oparciom i siedziskom, a jednocześnie bez trudu zmienia się w wy-

godne miejsce do snu. 

1   Narożnik 2F-REC/BK szer: 220-154, wys: 85, gł: 88, pow. spania: szer: 187, gł: 120

2   Narożnik REC/BK-2F szer: 154-220, wys: 85, gł: 88, pow. spania: szer: 187, gł: 120

*Zagłówek w opcji szer: 53, wys: 14, gł: 14

  wysokość siedziska: 48corSeelementy 
kolekcji

do koLekcji 
corSe 

rekomendujemy 

mebLe 
DaKoTa



2

1 2

4

1   Pufa H szer: 108, wys: 47, gł: 57

2   Fotel 1 szer: 108, wys: 89, gł: 90

3   Narożnik 3F-OTM/BK szer: 290-190, wys: 89, gł: 90, pow. spania: szer: 205, gł: 123

4   Narożnik OTM/BK-3F szer: 190-290, wys: 89, gł: 90, pow. spania: szer: 205, gł: 123

  wysokość siedziska: 47faShIoNelementy 
kolekcji

Podłużne podłokietniki i pikowania.

do koLekcji 
faShIoN 

rekomendujemy 

mebLe 
coraNo

B-18
skóra



faShIoN

3

1

21 20     /faShIoN

fashion to nowoczesny i elegancki pomysł na urządzenie mniejszego lub 

większego salonu. optymalna wielkość brył w kolekcji sprawia, że dzięki 

nim każde wnętrze zyskuje wykwintny charakter. fashion w równym stop-

niu jest stylowy i wygodny, ponieważ profilowane nóżki, pikowania oraz 

przeszycia na oparciach są uzupełnione rozwiązaniami zapewniającymi 

komfort i funkcjonalność. 



11

Wyjątkowy komfort 
modułowych rozwiązań.

11   Narożnik Segm. 1HT/BK L - Segm. EL. 1 SK - Segm. E - Segm. EL. 2,5F - Bok P

do koLekcji 
fILIN 

rekomendujemy 

mebLe 
arGeNTo



fILINnew
c o l l e c t i o n

23 22     /fILIN

komfort i modułowość to najważniejsze cechy kolekcji filin. kolekcja od-

wołuje się do zasad oraz harmonii panujących w naturze i jednocześnie 

nawiązuje do uniwersalnego, ponadczasowego designu. oryginalna pla-

styka podłokietnika wykracza poza standardowe wzornictwo, zachowując 

jednocześnie spójność ze zdecydowanym charakterem kolekcji. filin po-

siada komfortową funkcję codziennego spania.

KR 
10395
tkanina



1

B-22
skóra



8

fILINnew
c o l l e c t i o n

1

4 75 6

2 3

9

11 12

25 24     /fILIN

  wysokość siedziska: 50fILINelementy 
kolekcji

1   Fotel 1, Fotel RF man., Fotel RF ele. szer: 127, wys: 92, gł: 96

2   Sofa 2,5F szer: 231, wys: 92, gł: 96, pow. spania: szer: 190, gł: 140

3   Segm. EL. 1, Segm. EL. 1 SK szer: 61, wys: 92, gł: 96

4   Segm. EL. 2,5F szer: 165, wys: 92, gł: 96, pow. spania: szer: 190, gł: 140

5   Segm 1HT/BK L (lewy) szer: 100, wys: 92, gł: 96

6   Segm 1HT/BK P (prawy) szer: 100, wys: 92, gł: 96

7   Segm. E szer: 94, wys: 92, gł: 94

8   Bok L szer: 33, wys: 61, gł: 96

9   Bok P szer: 33, wys: 61, gł: 96

10   EL. TT trapez szer: 52/20, wys: 58, gł: 96 

11   Narożnik Segm. 1HT/BK L - Segm. EL. 1 SK - Segm. E - 

Segm. EL. 2,5F - Bok P pow. spania: szer: 190, gł: 140

12   Narożnik Segm. 1HT/BK L - Segm. E - Segm EL. 2,5F - Bok P 

pow. spania: szer: 190, gł: 140

*Zagłówek w opcji szer: 56, wys: 21(57), gł: 20



19

Modułowy charakter 
z odpinanymi 
podłokietnikami. 

19   Narożnik Segm. 1L - Segm. EL - TRE - Segm. EL. 2,5F - REC/BK   2   Mega Hocker

do koLekcji 
IMPreSSIoN 
rekomendujemy 

mebLe 
DaKoTa



2

IMPreSSIoN

27 26     /IMPreSSIoN

impression jest elegancką propozycją dla osób, które wymagają elastycz-

ności aranżacyjnej, stylu oraz wygody. z dostępnych w kolekcji modułów 

można zbudować mebel, który zapewnia komfortowy odpoczynek w każ-

dej pozycji. impression jest wyposażony w podłokietniki mocowane na 

rzepy, ułatwiające korzystanie z funkcji oraz, dostępne w opcji, wygodne 

oraz atrakcyjne stylistycznie zagłówki.

B-03
skóra



3

16

B-03
skóra



IMPreSSIoN

1 2 3 4 5 6

12 13 14 15 16

7

111098

17 18

29 28     /IMPreSSIoN

1   Hocker szer: 63, wys: 47, gł: 65

2   Mega Hocker (otwierany duża) szer: 102, wys: 47, gł: 102

3   Fotel 1 szer: 106, wys: 88(103), gł: 100

4   Segm. EL. szer: 74, wys: 88(103), gł: 100

5   Segm. 1 L (lewy) szer: 92, wys: 88(103), gł: 100

6   Segm. 1 P (prawy) szer: 92, wys: 88(103), gł: 100

7   Segm. E szer: 100, wys: 88, gł: 100 

8   Segm. EL. 2.5F szer: 145, wys: 88(103), gł: 100, 

pow. spania: szer: 138, gł: 206

9   Segm. 2.5F L (lewy) szer: 162, wys: 88(103), gł: 100, 

pow. spania: szer: 138, gł: 206 

10   Segm. 2.5F P (prawy) szer: 162, wys: 88(103), gł: 100, 

pow. spania: szer: 138, gł: 206

11   Segm. TRE szer: 113, wys: 88, gł: 113

12   Segm. 1HT L (lewy) szer: 119, wys: 88, gł: 100

13   Segm. 1HT P (prawy) szer: 119, wys: 88, gł: 100

14   REC/BK L (lewy) szer: 91, wys: 88(103), gł: 186

15   REC/BK P (prawy) szer: 91, wys: 88(103), gł: 186

16   Narożnik Segm. 2.5F L - Segm. REC/BK P 

szer: 253-186, wys: 88(103), gł: 100, pow. spania: szer: 138, gł: 206

17   Sofa Segm. 2,5FL - Segm. 1P szer: 254, wys: 88(103), gł: 100, 

pow. spania: szer: 138, gł: 206

18   Narożnik Segm. 2,5F - Segm. TRE - Segm. EL  - Segm. 1P  

pow. spania: szer: 138, gł: 206

*Zagłówek w opcji szer: 54, wys: 16, gł: 10

  wysokość siedziska: 47

uwaga! w nawiasie podano wysokość z maksymalnie postawionym zagłówkiem

IMPreSSIoNelementy 
kolekcji



2

B-22
skóra

Charakterystyczne przeszycia 
w eleganckim wydaniu.



INvITaTIoN

1

1 2

31 30     /INvITaTIoN

invitation to kolekcja składająca się ze zwartych, stylowych brył, którym 

lekkości nadają przeszycia dzielące oparcia. Meble zapewniają znakomi-

ty poziom komfortu dzięki wysokim zagłówkom i wygodnym siedziskom,  

a także umożliwiają skorzystanie z łatwej w użyciu funkcji. 

1   Fotel 1 szer: 107, wys: 87, gł: 96

2   Narożnik 2.5F-OTM/BK szer: 266-191, wys: 87, gł: 96, pow. spania: szer: 196, gł: 124

3   Narożnik OTM/BK-2.5F szer: 191-266, wys: 87, gł: 96, pow. spania: szer: 196, gł: 124 

*Zagłówek w opcji szer: 50, wys: 18, gł: 12

  wysokość siedziska: 46INvITaTIoNelementy 
kolekcji

do koLekcji 
INvITaTIoN 

rekomendujemy 

mebLe 
SuNSeT



Połączenie prostej 
formy z pikowaniem.

20   Narożnik Segm. 2.5F L - Segm. OTM/BK P

do koLekcji 
KaTaLIa 

rekomendujemy 

mebLe 
MoNTe
carLo



KaTaLIa

20

33 32     /KaTaLIa

katalia to modułowa kolekcja, pozwalająca na stworzenie indywidualnego 

mebla wypoczynkowego. dostępne bryły są proste i zarazem wyraziste, 

dzięki zastosowaniu dekoracyjnego pikowania o klasycznym rysunku. 

Miękkie oparcia i regulowane zagłówki zapewniają komfort, a prosta w ob-

słudze funkcja to możliwość wygodnego odpoczynku. całość prezentuje 

się elegancko, nadając wnętrzu spokojny, przyjemny charakter.  

M-609
skóra



2

M-609
skóra



KaTaLIa

9

12 13 1514

10 11

18

19 20

1

8

17

2 3 4

7

5 6

16

35 34     /KaTaLIa

1   Pufa H szer: 65, wys: 44, gł: 65

2   Fotel 1 szer: 104, wys: 82(94), gł: 104

3   Sofa 2.5F szer: 188, wys: 82(94), gł: 104, pow. spania: szer: 195, wys: 138

4   Segm. EL 1 szer: 73, wys: 82(94), gł: 104 

5   Segm. 1 L (lewy) szer: 95, wys: 82(94), gł: 104

6   Segm. 1 P (prawy) szer: 95, wys: 82(94), gł: 104

7   Segm. EL 2.5F szer: 144, wys: 82(94), gł: 104, pow. spania: szer: 195, gł: 138

8   Segm. 2.5 L (lewy), szer: 166, wys: 82(94), gł: 104,

Segm. 2.5F L (lewy) szer: 166, wys: 82(94), gł: 104, 

pow. spania: szer: 195, gł: 138

9   Segm. 2.5 P (prawy), szer: 166, wys: 82(94), gł: 104,

Segm. 2.5F P (prawy) szer: 166, wys: 82(94), gł: 104, 

pow. spania: szer: 195, gł: 138

10   Segm. OTM/BK L (lewy), Segm. OTM L (lewy) szer: 170, wys: 82(94), gł: 100

11   Segm. OTM/BK P (prawy), Segm. OTM P (prawy) 

szer: 170, wys: 82(94), gł: 100

12   Segm. 1HT/BK L (lewy) szer: 100, wys: 82(94), gł: 104

13   Segm. 1HT/BK P (prawy) szer: 100, wys: 82(94), gł: 104

14   Segm. E szer: 100, wys: 82(94), gł: 100

15   Segm. E/F L (lewy) (fot.), Segm. E/F P (prawy) szer: 100, wys: 65, gł: 100

16   Narożnik Segm. 2.5F L - Segm. E - Segm. 1HT/BK P 

pow. spania: szer: 195, gł: 138

17   Narożnik Segm. 1 L - Segm. EL. 1 - Segm. E - Segm. EL. 2.5F - 

Segm. E - Segm. 1HT/BK P, pow. spania: szer: 195, gł: 138

18   Narożnik Segm. 1 L - Segm. EL. 1 - Segm. E - Segm. EL. 2.5F - 

Segm. E - Segm. EL. 1 - Segm 1 P, pow. spania: szer: 195, gł: 138

19   Narożnik Segm. 1 L - Segm. EL. 2.5F - Segm. E - Segm. EL. 1 - 

Segm. 1HT/BK P pow. spania: szer: 195, gł: 138

20   Narożnik 2.5F-OTM/BK szer: 266-170, wys: 82(94), gł: 104

pow. spania: szer: 195, wys: 138

21   Narożnik OTM/BK-2.5F szer: 170-266, wys: 82(94), gł: 104

pow. spania: szer: 195, gł: 138

  wysokość siedziska: 44

uwaga! w nawiasie podano wysokość z maksymalnie postawionym zagłówkiem 

KaTaLIaelementy 
kolekcji



1

4

5

2 3

1   Pufa H szer: 60, wys: 48, gł: 60

2   Fotel 1 szer: 92, wys: 88, gł: 97

3   Sofa 2SK szer: 152, wys: 88, gł: 97

4   Sofa 2.5F szer: 178, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 138

Sofa 3F szer: 198, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 154

5   Narożnik 2.5F-TRE-2SK szer: 275-246, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 138

6   Narożnik 2SK-TRE-2.5F szer: 246-275, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 138

7   Narożnik 2.5F-OTM/BK szer: 252-187, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 138 

8   Narożnik OTM/BK-2.5F szer: 187-252, wys: 88, gł: 97, pow. spania: szer: 195, gł: 138 

*Zagłówek w opcji szer: 53, wys: 14, gł: 14

Minimalistyczna bryła, 
maksymalny komfort

  wysokość siedziska: 48LaveLLoelementy 
kolekcji

do koLekcji 
LaveLLo 

rekomendujemy 

mebLe 
SuNSeT



LaveLLo

7

37 36     /LaveLLo

lavello spełnia oczekiwania osób, dla których najbardziej liczy się wygo-

da. Meble są tak zaprojektowane, by każda ich część zapewniała komfor-

towy odpoczynek – miękkie siedziska o odpowiedniej wysokości, ergono-

miczny kształt oparć oraz dostępne w opcji szerokie podłokietniki i proste 

zagłówki. lavello pozwala także na wypoczynek nocny, dzięki dostępnej 

w łatwy sposób funkcji.

M-602
skóra



3

2

Ponadczasowa  
elegancja,  
bogactwo możliwości.

2   Fotel RF ele   3   Sofa 2,5F

projekt kolekcji: Robert Kowalczyk

do koLekcji 
LeGeND 

rekomendujemy 

mebLe 
eLISSe

I-119
skóra



LeGeND

2

new
c o l l e c t i o n

39 38     /LeGeND

kolekcja legend to nowość w ofercie marki bydgoskie Meble. kolekcja ma 

budowę modułową, co pozwala tworzyć niepowtarzalne, funkcjonalne ze-

stawy, idealne dopasowane do wielkości i charakteru wnętrza. Poszczegól-

ne moduły odznaczają się przyjaznym, ergonomicznym wzornictwem oraz 

atrakcyjnym wachlarzem funkcji: elektryczny lub manualny relaks w fotelu, 

regulowane zagłówki, blat w funkcji stolika, schowek pod blatem oraz po-

jemnik na pościel i funkcja pozwalająca na odpoczynek nocą. kolekcja jest 

dostępna w szerokim asortymencie tkanin oraz skór naturalnych



18

18   Narożnik Segm. 1RF ele L - El.TT Prostokąt - EL. 1SK - EL. E - Segm. 2,5F P   13   EL.TT Prostokąt



LeGeNDnew
c o l l e c t i o n

13

41 40     /LeGeND

I-179
skóra

mechanizm pozwala na 

płynne opuszczanie  

i podnoszenie zagłówka 

bez zwalniania blokady



18

I-179
skóra



LeGeND

1

5

10 15

17
18

16

19 20

11 12 13 14

6 7 8 9

2 3 4

new
c o l l e c t i o n

43 42     /LeGeND

LeGeNDelementy 
kolekcji

1   Hocker szer: 71, wys: 45, gł: 50

2   Fotel szer: 118, wys: 89, gł: 102

Fotel RF ele, Fotel RF man szer: 105, wys: 89, gł: 102

3   Sofa 2,5SK szer: 188, wys: 89, gł: 102,

Sofa 2,5F szer: 188, wys: 89, gł: 102, pow. spania: szer: 198, gł: 130

4   EL. 1SK, EL.1 szer: 74, wys: 89, gł: 102

5   Segm. 1 L, Segm. 1SK L szer: 96, wys: 89, gł: 102

Segm. 1RF ele L, Segm. 1RF man L szer: 83, wys: 89, gł: 102

6   Segm. 1 P, Segm. 1SK P szer: 96, wys: 89, gł: 102

Segm. 1RF ele P, Segm. 1RF man P szer: 83, wys: 89, gł: 102

7   EL. 2,5SK szer: 146, wys: 89, gł: 102, 

EL. 2,5F szer: 146, wys: 89, gł: 102, pow. spania: szer: 139, gł: 120

8   Segm. 2,5SK L szer: 166, wys: 89, gł: 102, 

Segm. 2,5F L szer: 166, wys: 89, gł: 102, pow. spania: szer: 139, gł: 120

9   Segm. 2,5SK P szer: 166, wys: 89, gł: 102 

Segm. 2,5F P szer: 166, wys: 89, gł: 102, pow. spania: szer: 139, gł: 120

10   1HT/BK L szer: 113, wys: 89, gł: 96

11   1HT/BK P szer: 113, wys: 89, gł: 96 

12   EL. E szer: 103, wys: 89, gł: 103

13   EL.TT Prostokąt, Segm. TT Prostokąt L/P szer: 27, wys: 56, gł: 90

14   EL.TT Trapez, Segm. TT Trapez L/P szer: 58, wys: 52, gł: 89

15   Narożniki Segm. 1L SK - EL. E- Segm. 2,5F P 

pow. spania: szer: 193, gł: 120

16   Narożnik Segm. 1RF ele L - EL. 1SK - EL. E - Segm. 2,5F P 

pow. spania: szer: 193, gł: 120

17   Narożnik Segm. 2,5F L - EL. E - 1HT/BK P, pow. spania: szer: 193, gł: 120

18   Narożnik Segm. 1 L - EL.TT Prostokąt - EL. 1SK - EL. E - 1HT/BK P

19   Narożnik Segm. 1RF ele L - EL.TT Prostokąt - EL. 1SK - EL. E - 

Segm. 2,5F P pow. spania: szer: 193, gł: 120

20   Narożnik Segm. 1RF ele L - EL.TT Trapez - EL. 1SK - EL. E - 

Segm. 2,5F P pow. spania: szer: 193, gł: 120

  wysokość siedziska: 46 elementy 1 rf nie mogą być bezpośrednio łączone z elementem e.

Przy układzie segm. 1rf – el.tt trapez – segm. 1rf, nie ma

możliwości jednoczesnego otwarcia dwóch mechanizmów rf.



1

4

6

32

5

1   Pufa H szer: 78, wys: 45, gł: 78

2   Fotel obrotowy 1 szer: 104, wys: 98, gł: 87

3   Fotel 1 szer: 112, wys: 92, gł: 87

4   Sofa 2 szer: 184, wys: 92, gł: 87

5   Sofa 3 szer: 230, wys: 92, gł: 87

6   Narożnik 2-TRE-3 szer: 255-300, wys: 92, gł: 87

7   Narożnik 3-TRE-2 szer: 300-255, wys: 92, gł: 87

8   Narożnik 3-TRE-3 szer: 300-300, wys: 92, gł: 87

9   Narożnik 2-TRE-2 szer: 255-255, wys: 92, gł: 87

  wysokość siedziska: 45LexuSelementy 
kolekcji

Kształt i wygoda 
bez kompromisów.

do koLekcji 
LexuS 

rekomendujemy 

mebLe 
coraNo



LexuS

6

45 44     /LexuS

lexus swoim interesującym wyglądem nawiązuje do dawnej stylistyki, 

którą przeprojektowano na współczesne rozwiązanie. całość prezentuje 

się lekko i zachęcająco, dzięki nowoczesnej linii, ciekawym przeszyciom  

i lśniącym, wygiętym nóżkom. lexus zapewnia wspaniały poziom komfor-

tu, który zawdzięcza wygodnym siedziskom i oparciom oraz profilowanym 

podłokietnikom.

B-18
skóra



Ergonomiczne  
i przyjazne  
wzornictwo 
w służbie wygodzie.

13   Narożnik REC/BK-2,5F

do koLekcji 
LINea 

rekomendujemy 

mebLe 
eLISSe

I-174
skóra



new
c o l l e c t i o n

LINea

47 46     /LINea

subtelna linia wzornicza kolekcji linea nawiązuje do sprawdzonej, zawsze 

modnej klasyki, a współczesne rozwiązania zapewniają jej funkcjonalność 

oraz wysoki komfort. gotowe zestawy o różnych wielkościach brył pozwa-

lają na atrakcyjne urządzenie salonów o różnym metrażu. Model posiada 

zagłówki w opcji, funkcję wypoczynku oraz pojemnik na pościel. nóżki  

i ozdobna listwa boczna są dostępne w kilkunastu kolorach naturalnego 

drewna do wyboru. kolekcja może zostać wykonana w skórze naturalnej 

lub tkaninie, istnieje możliwość zamówienia kontrastowych nici przeszyć.

13





LINeanew
c o l l e c t i o n

8

49 48     /LINea8   Narożnik 2,5F-E-1,5-VREC

I-171
skóra



8

B-18
skóra



LINeanew
c o l l e c t i o n

1

5

7 8

6

2 3 4

9

11 12

10

51 50     /LINea

  wysokość siedziska: 45LINeaelementy 
kolekcji

1   Hocker H szer: 70, wys: 45, gł: 55 

2   Fotel 1 szer: 90, wys: 88, gł: 90

3   Sofa 2SK szer: 160, wys: 88, gł: 90

4   Sofa 3F szer: 215, wys: 88, gł: 90, pow. spania: szer: 195, gł: 120

5   Narożnik 2,5F-REC/BK szer: 237-158, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 213, gł: 120 

6   Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5SK-REC/BK szer: 351-245, wys: 88, gł: 90 

pow. spania: szer: 266, gł: 120

7   Narożnik 2,5F-E-1 szer: 245-170, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 266, gł: 120

8   Narożnik 2,5F-E-1,5-VREC szer: 348-245, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 266, gł: 120

Narożnik 2,5F-E-1,5SK-VREC szer: 348-245, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 266, gł: 120

9   Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5SK-E-1 szer: 356-245, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 266, gł: 120

10   Narożnik 2,5F-E-1,5-1,5SK-VREC szer: 436-245, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 210, gł: 120

11   Narożnik 1-1,5-VREC  szer: 338-168, wys: 88, gł: 90

12   Narożnik 2,5F-E-1,5SK-1 szer: 245-258, wys: 88, gł: 90

pow. spania: szer: 210, gł: 120

*Zagłówek w opcji szer: 55, wys: 18, gł: 13

Każdy zestaw narożny można zamówić w odwrotnym układzie.



MaGNaT

1

1

2

2

elegancki fotel obrotowy na rozgałęzionej nodze. Magnat to fotel, który 

łączy w sobie wszystkie najbardziej pożądane cechy – ciekawą bryłę, do-

pracowaną konstrukcję chromowanej, obrotowej nogi na pięciu rozgałę-

zieniach i możliwość zamówienia bardziej indywidualnych rozwiązań, jak 

przeszycia w kontrastowym kolorze lub praktyczny podnóżek. stylowy, 

skórzany fotel Magnat zapewnia także wysoki poziom komfortu dzięki 

ergonomicznemu oparciu i miękkiemu siedzisku. całość prezentuje się 

elegancko, zachęcając do wypoczynku.

  wysokość siedziska: 45MaGNaTelementy 
kolekcji

1   Podnóżek H szer: 61, wys: 43, gł: 56

2   Fotel szer: 79, wys: 96, gł: 98

kedra 
B-01

M-609
skóra



MooN

1

1

53 52     /MaGNaT / MooN

uniwersalna bryła fotela na prostej nodze. Moon jest obrotowym fotelem 

na stabilnej, chromowanej nodze o płaskiej podstawie. dzięki swojej pro-

stej bryle fotel doskonale uzupełnia inne kolekcje mebli tapicerowanych 

np. salina. Moon jest wyposażony w profilowane oparcie oraz wygodne 

podłokietniki, które zapewniają komfort Model jest dostępny w skórze na-

turalnej i w tkaninie, co sprawia, że jest jeszcze bardziej uniwersalny.

  wysokość siedziska: 49MooNelementy 
kolekcji

1   Fotel 1 szer: 88, wys: 104, gł: 100

oparcie 
B-40

M-609
skóra



Wygoda 
przede wszystkim.

1   Narożnik 2F-E-1HT/BK

do koLekcji 
NIKo 

rekomendujemy 

mebLe 
SuNSeT



1

NIKo

55 54     /NIKo

B-22
skóra

komfortowy narożnik niko to rozwiązanie stworzone z myślą o zapew-

nieniu wysokiej jakości odpoczynku. Model wyposażono w wysokie opar-

cia, szerokie podłokietniki oraz wygodne siedziska, co gwarantuje udany 

relaks. narożnik poza komfortem oferuje także pożądaną praktyczność – 

niko posiada łatwą w obsłudze funkcję i pojemnik na pościel. 



1

B-22
skóra



1

3

NIKo

57 56     /NIKo

1   Narożnik 2F-E-1HT/BK szer: 251 - 198, wys: 91, gł: 91,

pow spania - szer: 185, gł: 130

2   Narożnik 1HT/BK-E-2F szer: 198 - 251, wys: 91, gł: 91, 

pow spania - szer: 185, gł: 130

3   Narożnik 2F-REC/BK szer: 248 - 172, wys: 91, gł: 91

pow spania - szer: 198, gł: 130  

4   Narożnik REC/BK-2F szer: 172 - 248, wys: 91, gł: 91,

pow spania - szer: 198, gł: 130

  wysokość siedziska: 43NIKoelementy 
kolekcji



1

Współczesne  
wzornictwo w połączeniu  
z pożądanym komfortem.

1   Fotel   2   Sofa 2,5F

projekt kolekcji: Robert Kowalczyk

do koLekcji 
NoveL 

rekomendujemy 

mebLe 
arGeNTo

B-40
skóra



NoveL

2

new
c o l l e c t i o n

59 58     /NoveL

Modułowa kolekcja novel to połączenie współczesnego wzornictwa z po-

nadczasowym poczuciem komfortu. Modułowa struktura sprawia, że użyt-

kownik może zaplanować i zbudować własny mebel, dopasowany ideal-

nie do wielkości wnętrza oraz potrzeb domowników. kolekcja zapewnia 

wyjątkowe poczucie wygody, pozwala także na wypoczynek nocą. Meble 

novel są dostępne w szerokim wachlarzu skór naturalnych i tkanin.



14

14   Narożnik Segm. 2,5 F L - EL. E - EL 1,5 SK - EL TT Trapez -Segm. 1P

I-171
skóra



NoveLnew
c o l l e c t i o n

61 60     /NoveL



9

I-171
skóra



NoveL

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5

12

13 14

11

new
c o l l e c t i o n

63 62     /NoveL

  wysokość siedziska: 45NoveLelementy 
kolekcji

1   Fotel szer: 122, wys: 98, gł: 100

2   Sofa 2,5 SK szer: 210, wys: 98, gł: 100

Sofa 2,5F szer: 210, wys: 98, gł: 100, 

pow. spania: szer: 131, gł: 200 (funkcja spania sedolift) 

3   EL 1,5, EL 1,5 SK szer: 72, wys: 98, gł: 100

4   Segm. 1 L, Segm 1 L SK szer: 89, wys: 98, gł: 100

5   Segm. 1 P, Segm 1P SK szer: 89, wys: 98, gł: 100

6   EL. 2,5SK szer: 144, wys: 98, gł: 100

EL. 2,5 F szer: 144, wys: 98, gł: 100, pow. spania: szer: 139, gł: 122

7   Segm. 2,5 SK L szer: 177, wys: 98, gł: 100,

Segm. 2,5F L szer: 177, wys: 98, gł: 100,

pow. spania: szer: 139, gł: 122 (funkcja delfin)

8   Segm. 2,5 SK P szer: 177, wys: 98, gł: 100

Segm. 2,5F P szer: 177, wys: 98, gł: 100, 

pow. spania: szer: 139, gł: 122 (funkcja delfin)

9   EL TT/laptop szer: 19/52, wys: 61, gł: 96

10   EL. E szer: 96, wys: 98, gł: 96

11   Narożnik Segm. 2,5 F L - El. E - Segm. 2,5 SK 

pow. spania: szer: 196, gł: 122

12   Narożnik Segm. 2,5 F L - EL. E - EL 1,5 SK - EL TT prostokąt - Segm. 1P

pow. spania: szer: 196, gł: 122

13   Narożnik Segm. 2,5 F L - EL. E. - Segm 1P SK

pow. spania: szer: 196, gł: 122

14   Narożnik Segm. 2,5 F L - EL. E - EL 1,5 SK - EL TT trapez - Segm. 1P

pow. spania: szer: 196, gł: 122



Klasyczna bryła wzbogacona 
nowoczesnymi funkcjami.

M-609
skóra



SaLINa

1

2

65 64     /SaLINa

salina to duży i komfortowy narożnik, który pasuje do wnętrz utrzymanych 

w tradycyjnym stylu. Model prezentuje się jednocześnie okazale i lekko 

dzięki ruchowym zagłówkom, podłokietnikowi i profilowanym nogom. 

salinę wyposażono w łatwą w obsłudze funkcję z komfortowym miejsce 

wypoczynku. 

1   Narożnik 3F-OTM/BK szer: 288-190, wys: 83(98), gł. 97, pow. spania: szer: 207, gł: 122

2   Narożnik OTM/BK-3F szer: 190-288, wys: 83(98), gł. 97, pow. spania: szer: 207, gł: 122

  wysokość siedziska: 46SaLINaelementy 
kolekcji

do koLekcji 
SaLINa 

rekomendujemy 

mebLe 
MoNTe
carLo



1 2 3

4

5

  wysokość siedziska: 47SILvIaelementy 
kolekcji

1   Fotel 1 szer: 112, wys: 88(99), gł: 104

2   Fotel 1RF man., Fotel 1RF ele. szer: 112, wys: 88(99), gł: 104

3   Sofa 2Sk szer: 171, wys: 88(99), gł: 104

4   Sofa 2,5F szer: 194, wys: 88(99), gł: 104, pow. spania: szer: 200, gł: 131

5   Narożnik 2,5F-OTM/BK szer: 269-206, wys: 88(99), gł: 104, pow. spania: szer: 197, gł: 120

6   Narożnik OTM/BK-2,5F szer: 206-269, wys: 88(99), gł: 104, pow. spania: szer: 197, gł: 120

Możliwość łaczenia skóry 

Madras z tkaniną carabu

do koLekcji 
SILvIa 

rekomendujemy 

mebLe 
arGeNTo



SILvIa

23

67 66     /SILvIa

kolekcja silvia to propozycja dla osób ceniących subtelna formę i kom-

fort. współczesny, lekki wygląd brył uzupełniają ruchome zagłówki oraz 

wyprofilowane podłokietniki. w sofach dostępna jest funkcja i miejsce na 

pościel, a fotel może być wyposażony w funkcje relaksu. ciekawym uzu-

pełnieniem kolekcji silvia jest możliwość łączenia skóry z tkaniną. do połą-

czenia dostępne są tylko tkaniny z kolekcji amaro, Monachium i carabu. 

B-18
skóra



Delikatny profil brył  
i ciekawe zagłówki.

8   Narożnik 2.5F-REC/BK z półką

do koLekcji 
SoLeTo 

rekomendujemy 

mebLe 
DaKoTa



SoLeTo

8

69 68     /SoLeTo

B-18
skóra

soleto to kolekcja, która wyróżnia się lekkim wyglądem, kryjącym w so-

bie maksymalny komfort. stabilne zagłówki o atrakcyjnym, walcowatym 

kształcie doskonale podtrzymują głowę, a miękkie siedziska zapewniają 

codzienną wygodę. narożnik soleto można uzupełnić o półkę, która pełni 

funkcję podręcznego stolika. całość prezentuje delikatnie, kryjąc w sobie 

wygodę, styl i łatwą w obsłudze funkcję. 



7

B-18
skóra



SoLeTo

1

4

2

5

3

71 70     /SoLeTo

1   Pufa H szer: 68, wys: 50, gł: 68

2   Fotel 1 szer: 105, wys: 90, gł: 96

3   Sofa 2SK szer: 165, wys: 90, gł: 96 

4   Sofa 2.5F szer: 190, wys: 90, gł: 96, pow. spania: szer: 195, gł: 138

5   Narożnik REC/BK-2.5F szer: 163-256, wys: 90, gł: 96, pow. spania: szer: 195, gł: 138

6   Narożnik 2.5F-REC/BK szer: 256-163, wys: 90, gł: 96, pow. spania: szer: 195, gł: 138

7   Narożnik REC/BK-2.5F z półką szer: 163-280, wys: 90, gł: 96, pow. spania: szer: 195, gł: 138

8   Narożnik 2.5F-REC/BK z półką szer: 280-163, wys: 90, gł: 96, pow. spania: szer: 195, gł: 138

*Zagłówek w opcji szer: 53, wys: 14, gł: 14

  wysokość siedziska: 50SoLeToelementy 
kolekcji



9

Modułowowść - 
historia tworzona 
za każdym razem.

9   Fotel Bok L - Segm EL.1 - Bok P   

10   Narożnik Bok L - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - Segm 1HT/BK P

do koLekcji 
STory 

rekomendujemy 

mebLe 
SuNSeT



STory

10

73 72     /STory

kolekcja modułowa story oferuje mnogość opcji, które zaaranżują wnę-

trza o różnym metrażu. Poszczególne moduły mają uniwersalne, przy-

jazne dla oka kształty, mogące uzupełnić pomieszczenia utrzymane  

w odmiennych stylach. ostateczny efekt zależy od użytkownika, który de-

cyduje, jaki rozmiar, kształt i kolor układu najlepiej spełniają jego wyma-

gania oraz oczekiwania. story posiada funkcję i pojemnik na pościel, co 

dodatkowo podnosi atrakcyjność oraz funkcjonalność kolekcji.

B-41
skóra



11

B-04
skóra



STory

31 2

9

86

4 5

7

10

11

75 74     /STory

1   Bok L (lewy) szer: 19, wys: 61, gł: 95

2   Bok P (prawy) szer: 19, wys: 61, gł: 95

3   Segm. EL.1 szer: 53, wys: 89, gł: 95

4   Segm. 1HT/BK L szer: 103, wys: 89, gł: 98

5   Segm. 1HT/BK P szer: 103, wys: 89, gł: 98

6   Segm. EL.2,5SK szer: 145, wys: 89, gł: 95

7   Segm. EL.2,5F szer: 145, wys: 89, gł: 95

8   Segm. E szer: 95, wys: 89, gł: 95

9   Fotel Bok L - Segm EL.1 - Bok P szer: 91, wys: 89, gł: 95

10   Narożnik Bok L - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - Segm 1HT/BK P

11   Narożnik Segm 1HT/BK P - Segm. E - Segm. EL. 2,5F - Segm. E - 

Segm. EL. 2,5SK - Bok L

  wysokość siedziska: 45SToryelementy 
kolekcji



1

3

1   Narożnik 2F-REC/BK szer: 247-160, wys: 80, gł: 90, pow spania: szer: 120, gł: 205

2   Narożnik REC/BK-2F szer: 160-247, wys: 80, gł: 90, pow spania: szer: 120, gł: 205

3   Narożnik 2F-OTM/BK szer: 245-189, wys: 80, gł: 90, pow spania: szer: 120, gł: 195

4   Narożnik OTM/BK-2F szer: 189-245, wys: 80, gł: 90, pow spania: szer: 120, gł: 195

  wysokość siedziska: 44TIMoelementy 
kolekcji

Kompaktowa funkcjonalność.

do koLekcji 
TIMo 

rekomendujemy 

mebLe 
coraNo



TIMo

1

77 76     /TIMo

nieduży narożnik timo zaskakuje mnogością interesujących i praktycz-

nych rozwiązań. niewielkie wymiary sprawdzą się w mniejszych wnę-

trzach, a możliwość samodzielnej zmiany części rec z lewej na prawą  

i odwrotnie, uwidacznia jego uniwersalność. timo odznacza się wysokim 

komfortem, który w połączeniu z przyjazną dla oka bryłą i eleganckimi, 

pionowymi przeszyciami oparć i podłokietników, czyni z niego doskona-

łe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. narożnik wyposażono  

w łatwą w obsłudze funkcję oraz pojemnik na pościel. 

B-20
skóra



1

1

3

2

1   Pufa H szer: 64, wys: 45, gł: 64

2   Fotel 1 szer: 115, wys: 88, gł: 94

3   Narożnik OTM/SK-3F szer: 215-252, wys: 88, gł: 94, pow. spania: szer: 183, gł: 124

4   Narożnik 3F-OTM/SK szer: 252-215, wys: 88, gł: 94, pow. spania: szer: 183, gł: 124

  wysokość siedziska: 45Zaraelementy 
kolekcji

Wypukłe siedziska i skośne podłokietniki.

do koLekcji 
Zara 

rekomendujemy 

mebLe 
DaKoTa



3

Zara

79 78     /Zara

I-119
skóra

nieduży narożnik timo zaskakuje mnogością interesujących i praktycz-

nych rozwiązań. niewielkie wymiary sprawdzą się w mniejszych wnę-

trzach, a możliwość samodzielnej zmiany części rec z lewej na prawą  

i odwrotnie, uwidacznia jego uniwersalność. timo odznacza się wysokim 

komfortem, który w połączeniu z przyjazną dla oka bryłą i eleganckimi, 

pionowymi przeszyciami oparć i podłokietników, czyni z niego doskona-

łe rozwiązanie dla wymagających użytkowników. narożnik wyposażono  

w łatwą w obsłudze funkcję oraz pojemnik na pościel. 



1 32

2

4

1   Hocker szer: 64, wys: 50, gł: 64

2   Fotel 1 szer: 116, wys: 103, gł: 100

3   Sofa 3F szer: 230, wys: 103, gł: 100, pow. spania: szer: 193, gł: 140

4   Narożnik 3F-TRE-2 szer: 325-267, wys: 103, gł: 100, pow. spania: szer: 193, gł: 140

5   Narożnik 2-TRE-3F szer: 267-325, wys: 103, gł: 100, pow. spania: szer: 193, gł: 140

  wysokość siedziska: 50corTINaelementy 
kolekcji

Ponadczasowa 
definicja piękna 
i komfortu.

do koLekcji 
corTINa 

rekomendujemy 

mebLe 
aNaBeLLa



corTINa

3

81 80     /corTINa

kolekcja cortina z sukcesem łączy klasyczne wzornictwo ze współczesnym 

zapotrzebowaniem na wygodę i efektywny relaks. Poszczególne meble  

z kolekcji prezentują się szlachetnie, dzięki zachowaniu klasycznych propor-

cji i zastosowaniu eleganckich przeszyć. cortina zapewnia wysoki poziom 

komfortu – kolekcję wyposażono w wysokie oparcia, miękkie podłokietniki 

oraz wygodne siedziska. całość emanuje smakiem i zachęca do wypoczyn-

ku, co czyni z kolekcji idealny wybór dla wymagających użytkowników. 

B-18
skóra



4

KR
10237
tkanina

Współczesna 
inspiracja stylem retro.

4   Sofa 2   5   Sofa 3   3   Fotel   1   Hocker

do koLekcji 
GeorGe 

rekomendujemy 

mebLe 
LucIDa



GeorGe

3

5

1

83 82     /GeorGe

george to kolekcja wyróżniająca się połączeniem wzornictwa ubiegłego 

stulecia z nowoczesną definicją komfortu. fotele i sofy posiadają miękkie, 

zaokrąglone bryły, uzupełnione o wysokie podłokietniki i smukłe, drew-

niane nogi. george to propozycja dla osób ceniących interesujący wygląd 

mebli i wysoki poziom wygody ich użytkowania. kolekcja jest dosętpna tylko 

w wybranych tkaninach - szczególnie ciekawie prezentuje się w soczystej, 

głębokiej kolorystyce, ale również barwy ziemi pięknie eksponują jej wygląd. 



3

KR
10300
tkanina



2

21

4 5

3

GeorGe

85 84     /GeorGe

kolekcja george nie jest dostępna w tkaninach  

Viena z grupy iV, kaiman i azore z grupy iii.

1   Hocker szer: 60, wys: 47, gł: 42

2   Fotel wysoki szer: 91, wys: 102, gł: 83

3   Fotel szer: 91, wys: 86, gł: 81

4   Sofa 2 szer: 137, wys: 86, gł: 81

5   Sofa 3 szer: 185, wys: 86, gł: 81

  wysokość siedziska: 48GeorGeelementy 
kolekcji



1

54

2 3

8

1   Pufa H szer: 65, wys: 50, gł: 65

2   Fotel 1, Fotel 1 RF szer: 118, wys: 103, gł: 107

3   Sofa 2 szer: 179, wys: 103, gł: 107

4   Sofa 2.5F szer: 220, wys: 103, gł: 107, pow. spania: szer: 140, gł: 190

5   Sofa 3 szer: 232, wys: 103, gł: 107

Sofa 3F szer: 232, wys: 103, gł: 107, pow. spania: szer: 193, gł: 140

6   Narożnik 2-TRE-3F szer: 267-325, wys: 103, gł: 107, pow. spania: szer: 193, gł: 140

7   Narożnik 2-TRE-2 szer: 267-267, wys: 103, gł: 107

8   Narożnik 3F-TRE-2 szer: 325-267, wys: 103, gł: 107, 

pow. spania: szer: 193, gł: 140

  wysokość siedziska: 50KeNyaelementy 
kolekcji

Najwyższy komfort 
w klasycznej oprawie.

M-602
skóra

do koLekcji 
KeNya 

rekomendujemy 

mebLe 
fIreNZe



KeNya

8

87 86     /KeNya

kenya jest kolekcją dla osób, które poszukują mebli wypoczynkowych 

utrzymanych w tradycyjnym, eleganckim stylu. wszystkie dostępne bry-

ły zapewniają maksymalny poziom wygodny dzięki miękkim, sprężystym 

siedziskom, profilowanym oparciom i szerokim podłokietnikom. kenya to 

klasyczna kolekcja, która pięknie komponuje się z utrzymanymi w podob-

nym stylu meblami skrzyniowymi oraz stylowymi dodatkami. 



6

B-22
skóra

Harmonia klasyki  
i współczesności.

6   Narożnik 2,5-TE-2   1   Poduszka Laviano 50x50   2   Hoker z pojemnikiem

do koLekcji 
LavIaNo 

rekomendujemy 

mebLe 
LavIaNo



2

1

LavIaNo

89 88     /LavIaNo

laviano to kolekcja, która w doskonały sposób odwołuje się do trady-

cyjnego wzornictwa i nowoczesnych rozwiązań. fotele, sofy i narożniki 

wyróżniają się wygodnymi, pikowanymi obiciami oraz nóżkami z litego 

drewna, które wprowadzają do wnętrza ponadczasową elegancję. kolek-

cję tapicerowaną laviano można uzupełnić o meble skrzyniowe, które są 

utrzymane w podobnym stylu, pozwalającym na aranżację wysmakowa-

nych wnętrz.



1

3

B-22
skóra



5

LavIaNo

2

/ 91 90     LavIaNo

3   Fotel   

1   Poduszka Laviano 50x50   

5   Sofa 3   

2   Hoker z pojemnikiem



2

5

B-22
skóra



LavIaNo

5 6

1 2 43

93 92     /LavIaNo

1   Poduszka Laviano 50x50

2   Hocker z pojemnikiem szer: 84, wys: 50, gł: 64

3   Fotel szer: 94, wys: 91, gł: 87

4   Sofa 2 szer: 158, wys: 91, gł: 87 

5   Sofa 3 szer: 224, wys: 91, gł: 87

Sofa 3F szer: 224, wys: 91, gł: 87, pow. spania: szer: 192, gł: 121

6   Narożnik 2,5-TE-2 szer: 286-242, wys: 91, gł: 87

7   Narożnik 2-TE-2,5 szer: 242-286, wys: 91, gł: 87, 

8   Narożnik 2-TE-2 szer: 242-242, wys: 91, gł: 87, 

9   Narożnik 2,5-TE-2,5 szer: 286-286, wys: 91, gł: 87

10   Narożnik 2,5F-E-2 szer: 273-228, wys: 91, gł: 87

pow. spania - szer: 222, gł: 120

11   Narożnik 2-E-2,5F szer: 228- 273, wys: 91, gł: 87

pow. spania - szer: 222, gł: 120

  wysokość siedziska: 50LavIaNoelementy 
kolekcji

10



Mnogość funkcji 
w służbie wygodzie.

22   Narożnik Segm. 3F L - TRE - Segm. EL. 1 - Moduł CUP - Segm. 1P RF man

do koLekcji 
MaLachIT 

rekomendujemy 

mebLe 
GLaMour



MaLachIT

22

95 94     /MaLachIT

Malachit to modułowa kolekcja, która pozwala wydobyć z mebla wypo-

czynkowego maksymalny komfort i funkcjonalność. zestaw Malachit po-

zwala cieszyć się rozmaitymi funkcjami, dostępnymi w poszczególnych 

bryłach: relaks (manualny lub elektryczny), schowek, stolik, chłodziarka do 

kubków, zestaw audio z możliwością odtwarzania muzyki z wielu nośników 

i źródeł. kolekcja jest ukierunkowana na zapewnienie najwyższej wygodny 

podczas dnia, ale pozwala także na wypoczynek nocny. 

M-604
skóra



23

KR
10241
tkanina 23   Narożnik Segm. 1 LRF man - Moduł z półką trapez - Segm. EL 1 - TRE - Segm. EL 1 - Moduł Audio - Segm. 1 PRF man



MaLachIT

/ 97MaLachIT  96     



4



MaLachIT

8 11 12 1310

14 15 16 17

4 5

19

20

18

21

1 72 3

9

6

99 98     /MaLachIT

1   Fotel 1, Fotel 1RF man, Fotel 1RF ele szer: 119, wys: 104, gł: 103

2   Sofa 2 SK szer: 176, wys: 104, gł: 103

3   Sofa 3F szer: 236, wys: 104, gł: 103, pow. spania: szer: 193, gł: 140

4   Moduł z półką trapez szer. 52/18, wys. 88, gł: 103

5   Moduł z półką prostokąt szer: 31, wys: 88, gł: 103

6   Moduł z audio szer: 31, wys: 88, gł: 103

7   Moduł CUP szer: 31, wys: 88, gł: 103

8   Segm. EL 1, Segm. EL 1 SK szer: 61, wys: 104, gł: 103

9   Segm. 1 L (lewy), Segm. 1 LRF man (lewy), Segm. 1 LRF ele (lewy)

szer: 90, wys: 104, gł: 103

10   Segm. 1 P (prawy), Segm. 1 PRF man (prawy), Segm. 1 PRF ele (prawy)

szer: 90, wys: 104, gł: 103

11   Segm. EL 2 SK szer: 118, wys: 104, gł: 103

12   Segm. 2 SK L szer: 147, wys: 104, gł: 103

13   Segm. 2 SK P szer: 147, wys: 104, gł: 103

14   Segm. EL 3 F szer: 178, wys: 104, gł: 103, pow. spania: szer: 193, gł: 140

15   Segm. 3F L (lewy) szer: 209, wys: 104, gł: 103, 

pow. spania: szer: 193, gł: 140

16   Segm. 3F P (prawy) szer: 209, wys: 104, gł: 103 

pow. spania: szer: 193, gł: 140

17   TRE szer: 122, wys: 104, gł: 122

18   Narożnik Segm. 1L RF man - Moduł Audio - Segm. EL. 1 - TRE - 

Segm. EL. 1 - SEGM. 1P RF man

19   Narożnik Segm. 1L RF man - Segm. EL. 1 - Segm. EL. 1 - TRE - 

Segm. EL. 1 - Segm. 1P RF man

20   Narożnik Segm. 3F L - TRE - Segm. EL. 1 - Segm. 1P RF man

21   Narożnik Segm. 3F L - TRE - Segm. EL. 1 - Segm. 1P RF man

  wysokość siedziska: 45MaLachITelementy 
kolekcji



1

4

2 3

5

5

Klasyczna kolekcja - 
duży komfort.

1   Pufa H szer: 60, wys: 48, gł: 60

2   Fotel 1 szer: 113, wys: 98, gł: 98

3   Sofa 2SK szer: 163, wys: 98, gł: 987

4   Sofa 3F szer: 212, wys: 98, gł: 98, pow. spania: szer: 198, gł: 160

5   Narożnik 2SK-TRE-3F szer: 246-296, wys: 98, gł: 98, pow. spania: szer: 198, gł: 160

6   Narożnik 3F-TRE-2SK szer: 296-246, wys: 98, gł: 98, pow. spania:szer: 198, gł: 160

  wysokość siedziska: 48MaroNeelementy 
kolekcji

do koLekcji 
MaroNe 

rekomendujemy 

mebLe 
LucIDa



MaroNe

101 100     /MaroNe

Marone to zestaw prostych, klasycznych mebli wypoczynkowych, które 

wprowadzają do wnętrza ciepły, przytulny nastrój. dzięki zastosowaniu 

bardzo miękkich, głębokich siedzisk, wygodnych oparć oraz podłokietni-

ków, całość zapewnia wysoki poziom komfortu. Marone idealnie zaaran-

żuje zaciszny salon, który w połączeniu z klasycznymi dodatkami, będzie 

doskonałym miejscem do codziennego odpoczynku.  

KR
9882
tkanina



1 2 3

4

5

1   Pufa H szer: 68, wys: 47, gł: 68

2   Fotel 1 szer: 110, wys: 95, gł: 101

3   Sofa 2SK szer: 195, wys: 95, gł: 101

4   Sofa 3F szer: 221, wys: 95, gł: 101, pow. spania: szer: 198, gł: 140

5   Narożnik 2F-OTM/SK szer: 268-220, wys: 95, gł: 101, pow. spania: szer: 198, gł: 124

6   Narożnik OTM/SK-2F szer: 220-268, wys: 95, gł: 101, pow. spania: szer: 198, gł: 124

  wysokość siedziska: 47MoreNaelementy 
kolekcji

Wielofunkcyjna 
elegancja.

do koLekcji 
MoreNa 

rekomendujemy 

mebLe 
fIreNZe



MoreNa

6

1

103 102     /MoreNa

Morena to kolekcja, która łączy w sobie najlepsze koncepcje klasyczne-

go wzornictwa i realizację współczesnych potrzeb, wysokie oparcia i wy-

godne podłokietniki zapewniają komfort użytkowania, a ponadczasowy 

wygląd mebli sprawia, że nigdy nie wychodzą one z mody. Morena jest 

wyposażona w funkcję i pojemnik na pościel, dzięki czemu całość jest nie 

tylko estetyczna i komfortowa, ale także bardzo funkcjonalna. 

B-17
skóra



1

Komfort pełen krągłości.



1 2

oPera

2

B-29 B-01B-18 B-20 B-40

105 104     /oPera

Przyjazne, zaokrąglone kształty kolekcji opera zachęcają do wypoczynku  

i skorzystania z dostępnych w niej funkcji relaks. sofy pozwalają przyjmo-

wać wygodną, półleżącą pozycję, a fotel dodatkowo oferuje możliwość de-

likatnego kołysania. kolekcja opera jest dostępna w szerokiej palecie skór 

naturalnych i tkanin oraz w połączeniu skóry naturalnej z ekologiczną.

1   Fotel 1RF szer: 105, wys: 103, gł: 100

2   Sofa 3RF szer: 220, wys: 103, gł: 100

  wysokość siedziska: 47oPeraelementy 
kolekcji

Meble dostępne w skórze naturalnej Madras w połączeniu 

ze skórą ekologiczną w następujących wybarwieniach:

Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi.

B-20
skóra

do koLekcji 
oPera 

rekomendujemy 

mebLe 
fIreNZe

IMPerIaL



1

1

2 3

B-29 B-01B-18 B-20 B-40

1   Fotel 1RF szer: 93, wys: 99, gł: 95

2   Sofa 2RF szer: 147, wys: 99, gł: 95

3   Sofa 3RF szer: 198, wys: 99, gł: 95

  wysokość siedziska: 48TWINSelementy 
kolekcji

Relaks i styl 
na pierwszym planie.

B-01
skóra

+ skóra 
ekologiczna

Meble dostępne w skórze naturalnej Madras w połączeniu 

ze skórą ekologiczną w następujących wybarwieniach:

Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi.

do koLekcji 
TWINS 

rekomendujemy 

mebLe 
SuNSeT



TWINS

1

3

107 106     /TWINS

komfortowa kolekcja twins, w skład której wchodzi sofa 2- i 3-osobowa 

oraz fotel, została stworzona z myślą o współczesnym pojmowania od-

poczynku. kolekcję wyposażono w nowoczesne funkcje relaks, gwaran-

tujące wyjątkowe poczucie komfortu. wzornictwo kolekcji twins zostało 

utrzymane w uniwersalnym stylu, pasującym zarówno do wnętrz klasycz-

nych, jak i współczesnych. kolekcja jest dostępna w połączeniu skóry na-

turalnej i ekologicznej w wybranej palecie kolorów. 



ScarLeT

TrevI

1

2

2 1

2

1

Pikowane wezgłowie i ozdobne przeszycia. scarlet to efektowne, tapicerowane łoże, które wprowadza do 

sypialni nowoczesną stylistykę. wykończenie łoża nadaje mu interesujący wygląd – pikowania i przeszy-

cia zwracają uwagę, a jednocześnie nie rozpraszają podczas wypoczynku. doposażenie łoża w wygodny 

materac uczyni z niego ulubiony mebel w sypialni. 

ergonomiczne wezgłowie i stoliki śniadaniowe. trevi to oryginale, tapicerowane łoże, które zwraca na sie-

bie uwagę interesującą bryłą i detalami. Łoże posiada specjalnie wyprofilowane wezgłowie, które po-

zwala zająć wygodną pozycję siedzącą podczas czytania, pracy na laptopie lub jedzenia. stoliki nocne 

trevi również są tapicerowane, wyprofilowane i dodatkowo wykończone blatem z czarnego szkła, dzięki 

czemu mogą służyć jako stoliki śniadaniowe. 

1   Łoże 1.4 M (RU) szer: 160, wys: 92, gł: 225

pow. spania: szer: 140, gł: 200 / Plecy fibertex

2   Łoże 1.6 M (RU) szer: 180, wys: 92, gł: 225

pow. spania: szer: 160, gł: 200 / Plecy fibertex

3   Łoże 1.8 M (RU) szer: 200, wys: 92, gł: 225

pow. spania: szer: 180, gł: 200 / Plecy fibertex

4   Łoże 2.0 M (RU) szer: 220, wys: 92, gł: 225 

pow. spania: szer: 200, gł: 200 / Plecy fibertex

(ru) plecy wezgłowia włóknina fibertex przy 

wykonaniu w skórze naturalnej i tkaninie.

1   Szafka nocna szer: 46, wys: 56, gł: 46

2   Łoże 1.6 M (RE) szer: 178, wys: 90, gł: 251

pow. spania: szer: 160, gł: 200 / Plecy skóra

3   Łoże 1.8 M (RE) szer: 198, wys: 90, gł: 251

pow. spania: szer: 180, gł: 200 / Plecy skóra

4   Łoże 1.6 M (RU) szer: 178, wys: 90, gł: 251

pow. spania: szer: 160, gł: 200 / Plecy fibertex

5   Łoże 1.8 M (RU) szer: 198, wys: 90, gł: 251

pow. spania: szer: 180, gł: 200 / Plecy fibertex

Przy wykonaniu mebla w skórze naturalnej

(re) plecy wezgłowia skóra naturalna

(ru) plecy wezgłowia włóknina fibertex

B-22
skóra

B-03
skóra



KaTaLIa

SoLarIS

1

1

2 1

1

2
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ruchome zagłówki, opuszczany stolik. tapicerowane łoże katalia jest pełne funkcji, które znacząco pod-

noszą jego praktyczność oraz atrakcyjność. Łoże wyposażone jest w pojemnik na pościel, wygodne, pięk-

ne wezgłowie i ruchome zagłówki, dzięki którym czytanie lub oglądanie telewizji w łóżku staje się bardzo 

komfortowe. Model katalia posiada także praktyczny, opuszczany stolik, umieszczony pośrodku wezgło-

wia oraz dostępne w opcji oświetlenie. 

geometryczna forma w parze z funkcjanością. solaris to tapicerowane łoże utrzymane w prostej 

stylistyce. delikatne przeszycia i dyskretne, chromowane nóżki to jedyne elementy, które je zdobią. 

solaris to dobry wybór dla osób, które lubią czytać przed snem – regulowane zagłówki pozwalają wy-

godnie siedzieć podczas lektury. Łoże może zostać uzupełnione o tapicerowane, nocne stoliki, które 

podkreślają jego nowoczesność. 

1   Łoże 160 / Łoże 160 Led  szer: 177, wys: 97, gł: 240, 

pow. spania: szer: 160, gł: 200

2   Łoże 180 / Łoże 180 Led  szer: 197, wys: 97, gł: 240, 

pow. spania: szer: 180, gł: 200

1   Szafka nocna szer: 42, wys: 46, gł: 46

2   Łoże 1.6 M (RE) szer: 170, wys: 94, gł: 232

pow. spania: szer: 160, gł: 200 / Plecy skóra

3   Łoże 1.8 M (RE) szer: 190, wys: 94, gł: 232

pow. spania: szer: 180, gł: 200 / Plecy skóra

4   Łoże 1.6 M (RU) szer: 170, wys: 94, gł: 232

pow. spania: szer: 160, gł: 200 / Plecy fibertex

5   Łoże 1.8 M (RU) szer: 190, wys: 94, gł: 232

pow. spania: szer: 180, gł: 200 / Plecy fibertex

Przy wykonaniu mebla w skórze naturalnej:

(re) plecy wezgłowia skóra naturalna

(ru) plecy wezgłowia włóknina fibertex

B-18
skóra

B-01
skóra

łóżka tapicerowane
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M a d r a s
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I-179

M i l a n o - P r e M i u M
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tP-003l tP-009ltP-018ltP-019l tP-007ltP-016l tP-002ltP-0012ltP-017l tP-011l

t o l e d o - P r e M i u M
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alcazar 
knc10003

alcazar 
knc10020

alcazar 
knc10014

alcazar 
knc10005

alcazar 
knc10009

alcazar 
knc10018

alcazar 
knc10013

alcazar 
knc10007

alcazar 
knc10002

saVana new 
krif271

saVana new 
knc21027

saVana new 
knc21024

saVana new 
knc21032

saVana new 
knc21023

focus 
knc14005

focus 
knc14004

focus 
knc14001

focus 
knc14047

focus 
knc14042

focus 
knc14041

focus 
knc14006

focus 
knc14016

focus 
knc14035

laguna 
knc24005

laguna 
knc24002

laguna 
knc24001

laguna 
knc24007

laguna 
knc24008

laguna 
knc24014

bella 
kr10414

bella 
kr10413

bella 
kr10412

bella 
kr10403

bella 
kr10404

bella 
kr10406

bella 
kr10409

bella 
kr10410

bella 
kr10405

bella 
kr10407

bella 
kr10408

bella 
kr10411

urban 
knc45022

urban 
knc45023

urban 
knc45025

urban 
knc45026

hugo
kr10110

hugo
kr10111

hugo
kr10105

hugo
kr10106
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Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi. 

TKaNINy

g r u P a  i i

tkanina

g r u P a  i i i



Vienna 
kr40013

Vienna 
kr40014

Vienna 
kr40015

Vienna 
kr40022

Vienna 
kr40020

Vienna 
kr40021

Vienna 
kr40016

Vienna 
kr40017

Vienna 
kr40018

Vienna 
kr40019

orion 
kr10253

orion 
kr10251

orion 
kr10249

orion 
kr10248

orion 
kr10243

orion 
kr10241

orion 
kr10237

orion 
kr10238

orion 
kr10235

orion 
kr10239

city 
kr10451

city 
kr10450

city 
kr10456

city 
kr10455

city 
kr10452

city 
kr10453

city 
kr10454

street 
kr10458

street 
kr10457

street 
kr10463

street 
kr10459

street 
kr10460

street 
kr10461

street 
kr10462

naVara new 
kr10449

naVara new 
kr10448

naVara new 
kr10447

naVara new 
kr10446

naVara new 
kr10445

naVara new 
kr10442

naVara new 
kr10443

naVara new 
kr10440

naVara new 
kr10441

naVara new 
kr10444

soho 
kr10387

soho 
kr10394

soho 
kr10393

soho 
kr10392

soho 
kr10391

soho 
kr10388

soho 
kr10389

soho 
kr10390

aston 
kr10415

aston 
kr10421

aston 
kr10420

aston 
kr10419

aston 
kr10418

aston 
kr10417

aston 
kr10416

aston 
kr10422

aston 
kr10423

Mika 
kral-27

Mika 
kral-26

Mika 
kral-23

Mika 
kral-13

Mika 
kral-08

Mika 
kral-07

Mika 
kral-02

naVara 
kr10203

naVara 
kr10204

naVara 
kr10345

naVara 
kr10206

naVara 
kr10199

naVara 
kr10200

naVara 
kr10201

g r u P a  i V



Porto 
kr10299

Porto 
kr10298

Porto 
kr10306

Porto 
kr10305

Porto 
kr10304

Porto 
kr10303

Porto 
kr10300

Porto 
kr10301

Porto 
kr10302

Mont blanc 
kr10439

Mont blanc 
kr10437

Mont blanc 
kr10438

Mont blanc 
kr10433

Mont blanc 
kr10434

Mont blanc 
kr10435

Mont blanc 
kr10436

gordon 
kr9982

gordon 
kr9981

gordon 
kr9978

gordon 
kr9979

uP 
kr10386

uP 
kr10382

uP 
kr10381

uP 
kr10380

uP 
kr10379

uP 
kr10383

uP 
kr10384

uP 
kr10385

caMeleon 
kr10401

caMeleon 
kr10400

caMeleon 
kr10399

caMeleon 
kr10398

caMeleon 
kr10397

caMeleon 
kr10396

caMeleon 
kr10402

caMeleon 
kr10395

carabu 
kr10175

carabu 
kr9925

carabu 
kr9927

carabu 
kr9995

carabu 
kr9989

carabu 
kr9993

carabu 
kr9987

carabu 
kr9952

carabu 
kr9958

carabu 
kr9968

carabu 
kr9999

carabu 
kr9991

carabu 
kr9983

carabu 
kr9963
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Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi. 



diVa 
kr10427

diVa 
kr10426

diVa 
kr10425

diVa 
kr10424

diVa 
kr10429

diVa 
kr10428

diVa 
kr10430

diVa 
kr10431

diVa 
kr10432

eternity 
kr50052

eternity 
kr50047

eternity 
kr50046

eternity 
kr50045

eternity 
kr50044

eternity 
kr50043

eternity 
kr50054

eternity 
kr50055

eternity 
kr50056

zick-zack 
knc70073

zick-zack 
knc70074

zick-zack 
knc70071

zick-zack 
knc70072

flowering 
knc70061

flowering 
knc70062

flowering 
knc70063

flowering 
knc70064

lana 
kr10472

lana 
kr10473

lana 
kr10474

lana 
kr10478

lana 
kr10482

lana 
kr10475

lana 
kr10483

lana 
kr10486

lana 
kr10471

lana 
kr10470

lana 
kr10476

lana 
kr10477

lana 
kr10481

lana 
kr10480

lana 
kr10479

lana 
kr10484

lana 
kr10485

boliVar 
kr10464

boliVar 
kr10468

boliVar 
kr10467

boliVar 
kr10466

boliVar 
kr10465

boliVar 
kr10469

ricci 
kr10489

ricci 
kr10490

ricci 
kr10494

ricci 
kr10493

ricci 
kr10492

ricci 
kr10491

ricci 
kr10495

ricci 
kr10496

ricci 
kr10487

ricci 
kr10488
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Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi. 



B-18 G-03B-20 G-34 G-24 B-01

1 2 3 4

115 114     /

tabaksrebrny orzecholcha gel 
kiefer

dąb 
naturalny

buk 
naturalny

buk  naturalny 
surowy

biaŁy

wiŚnia wengeorzech 
cieMny

czereŚnia 
antyczna

czarnybejcowane na 
cIeMno

wybarwienie nóżek
wybarwienia dostępne w zależności od kolekcji.

tabaksrebrny orzecholcha gel 
kiefer

dąb 
naturalny

buk 
naturalny

buk  naturalny 
surowy

biaŁy

wybarwienie półek
wybarwienia dostępne w zależności od kolekcji.

wiŚnia wengeorzech 
cieMny

czereŚnia 
antyczna

czarnybejcowane na 
cIeMno

Przedstawione próbki wybarwień są tylko próbkami poglądowymi. 

NIcI KoNTraSToWe

1   Hocker standard szer: 55, wys: 42, gł: 55

2   Hocker Solo szer: 60, wys: 50, gł: 60

nóżki drewniane, wybarwienie do wyboru

3   Pufa szer: 37, wys: 45, gł: 37

4   Poduszki ozdobne 

30 x 30, 40 x 40, 45 x 45, 50 x 50

meble uzupełniające

h o k e r y,  P u f y

tkaniny / wybarwienia / meble uzupełniające



Przed zakupem mebla zapoznaj 
się z informatorem producenta
Zawiera On IstOtne wIadOMOścI O chaRaKteRystyce suROwców używanych dO PROduKcjI MeblI 

taPIceROwanych I wyRObach gOtOwych ORaz zasady PRawIdłOwegO Ich użytKOwanIa. 

№ 1
MeBLe TaPIceroWaNe np. narożniki, sofy, fotele, hoc-

kery (taborety, pufy) bez funkcji mają charakter wypo-

czynkowy w pozycji siedzącej, a meble z funkcją spania 

np. narożniki i sofy służą do spania okazjonalnego. Łóżka 

naszej produkcji są przeznaczone do spania codzienne-

go. należy pamiętać, że meble wypoczynkowe z funkcją 

spania mogą mieć inny komfort, niż te same modele nie-

posiadające tej funkcji.

№ 2 
ZaMaWIaNIe DoDaTKoWych MeBLI do mebli wcze-

śniej zakupionych może wiązać się z wystąpieniem różnic 

między nimi w zakresie struktury, odcienia skóry, tkaniny 

lub skaju. różnice wynikają z faktu użytkowania mebla, 

który z czasem może zmieniać swoje właściwości pod 

wpływem eksploatacji, promieni słonecznych i natural-

nego zużycia. nowy mebel może różnić się od starszego 

także z powodu zastosowania w procesie produkcji innej 

partii/dostawy surowców. 

№ 3 
w skórach DWuToNoWych, aNTyKoWaNych 

(umyślnie postarzanych) kolor uzyskuje się poprzez nakła-

danie ciemniejszego barwnika na jasne podłoże. antyczny 

wygląd skóra przyjmuje w wyniku ścierania się wierzch-

niej warstwy w trakcie użytkowania. do skór dwutonowych  

z naszych próbników należą skóry o symbolice: M601, 

M602.

№ 4 
skóry posiadają charakterystyczne cechy, 

podkreślające ich naturalne pochodzenie: blizny, po-

cienienia, piętna, nakłucia owadów, różnice w odcieniu  

i strukturze, specyficzny zapach, różnice w nabłyszczeniu. 

te cechy są typowe dla skór naturalnych i nie można ich 

wyeliminować. jeżeli nie są one akceptowalne, zalecamy 

nabycie mebla w pokrowcu z tkaniny lub skaju. 

№ 5 
WyKoNaNIe mebli wypoczynkowych w skórze 

różni się od wykonania ich w tkaninie – szerokość tkaniny 

umożliwia otrzymanie mebla bez przeszyć. 

№ 6 
skóra, tkanina i skaj mogą przyjmować zabarwienie 

od materiałów o nietrwałej kolorystyce typu sztruks, dżins 

i podobnych. zalecamy unikanie kontaktu pokrowców ze 

skóry, tkaniny i skaju z barwiącymi materiałami, jak również 

ostrożny kontakt pokrowców z odzieżą z guzikami czy nitami, 

mogącymi spowodować ich uszkodzenie.
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№ 10 
PrZeDSTaWIoNe w sklepie próbniki tkanin, 

skór i wybarwień elementów z drewna, metalu oraz 

plastiku należy traktować jako przykładowe próbki surow-

ca/towaru, a zatem nowy zamawiany mebel może posia-

dać różnice w stosunku do prezentowanych próbek.

№ 9 
materiały pokryciowe mogą wykazywać inne 

TyPoWe cechy np. mikrofibryzację włókien (piling tj. 

powstawanie supełków/kuleczek na powierzchni tkaniny). 

widoczne zgrubienia można usunąć ręcznie lub zlecić to 

profesjonalnej firmie. 

№ 11 
należy pamiętać, że mebel z ekspozycji skle-

powej jest tylko poglądowym przykładem 

jego wykonania, a zatem nowy zamawiany mebel może 

posiadać różnice i inną optykę wykonania w stosunku do 

mebla z ekspozycji z uwagi na znaczący udział ręcznego 

wykonania wyrobu. trzeba pamiętać, że mebel na eks-

pozycji jest intensywnie eksploatowany przez kilka sezo-

nów i po tym czasie zachodzą w nim naturalne zmiany 

np. w twardości i sprężystości pianek oraz w kolorysty-

ce. każdy mebel zmienia swoje właściwości pod wpły-

wem testowania przez konsumentów, udziału sztucz-

nego oświetlenia, promieni słonecznych i wilgotności 

powietrza. z czasem kolor może stać się delikatniejszy, 

a wypełnienia bardziej miękkie, niż ma to miejsce w no-

wym meblu. oprócz tego pracownicy sklepów na bieżąco 

korygują wszystkie zmarszczenia i przesunięcia szwów po 

użytkowaniu.

№ 7 
niektóre materiały pokryciowe mogą wyka-

zywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich: 

wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. zróżnicowanie 

połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła 

(nawet w tej samej partii materiału) np. w segmentach na-

rożników połączonych ze sobą pod kątem. są to naturalne 

cechy tkanin, wynikające z ich właściwości. 

№ 8 
TKaNINy ZaMSZoWe charakteryzują się większą, niż 

inne, siłą tarcia oraz podatnością na mienienie i lekkie 

elektryzowanie. ze względu na swoją budowę i strukturę 

przyczyniają się do pewnego zwiększenia oporów pod-

czas korzystania z elementów ruchomych mebla. jeżeli 

jest to cecha nieakceptowalna, zalecamy wykonanie po-

krowca z tkaniny spoza grupy zamszów.

№ 12
także przy sprzedaży na odległość każdy nowy, 

zamawiany mebel może posiadać różnice i inną optykę 

wykonania w stosunku do mebla z ekspozycji lub katalogu 

z uwagi na znaczący udział ręcznego wykonania wyrobu.

INforMaTor ProDuceNTa



№ 13 
Z PoWoDu odmiennej budowy konstrukcyjnej 

między typowym meblem służącym tylko do wypoczyn-

ku dziennego a meblem z funkcją odpoczynku nocnego, 

występują odczuwalne różnice w twardości siedzisk tego 

samego modelu (meble z funkcją posiadają twardsze wy-

pełnienia). różnice wynikają z zastosowania odmiennych 

rozwiązań konstrukcyjnych i wypełnień dla dwóch typów 

mebli, spełniających inne funkcje. 

№ 14
W BuDoWIe niektórych segmentów naszych 

MeBLI może wystąpić różnica w twardości, sprężystości  

i wysokości pojedynczych elementów, podzespołów 

uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz wiel-

kością poszczególnych elementów.

№ 15 
W PrZyPaDKu PoDuch SIeDZISKoWych I oPar-

ciowych z luźnym wypełnieniem powstawanie 

zmarszczeń, fałd i zmian w twardości-sprężystości pod-

czas eksploatacji w wypełnieniu i komforcie siedzenia/

leżenia są typowe dla mebli tapicerowanych. Ma to 

związek z rodzajem wypełnienia, które z czasem ulega 

w/w zmianom. 

№ 16
naturalne efekty użytkowania mebla objawia-

jące się w postaci: marszczeń pokrowców, przemieszcza-

nia miękkiego wypełnienia, przesuwania szwów na po-

krowcach oparć, siedzisk lub podłokietników, powstające 

podczas użytkowania lub po podnoszeniu/opuszczaniu 

elementów ruchomych w stosunku do elementów stałych, 

można usunąć poprzez ręczne wygładzanie, klepanie, 

wstrząsanie i ponowne uformowanie kształtu. te czynno-

ści należą do konsumenta. Meble dobrze reagują na tego 

typu zabiegi i można je wykonać samodzielnie w domu. 

№ 17 
ZMarSZcZeNIa Na PoKroWcach NoWych MeBLI 

w częściach półokrągłych i przeszyciach łu-

KoWych są cechą naturalną. natomiast zmarszczenia 

w przeszyciach liniowych w niektórych modelach są 

zamierzone. 

№ 18 
Z uwagi na używanie w meblach tapicerowa-

nych miękkich, elastycznych materiałów, ta-

kich jak waty i pianki, możliwe są różnice kształtów, 

wypukłości, wysokości i wymiarów gotowych mebli w sto-

sunku do wymiarów katalogowych do ± 50 mm.  jest to typo-

wa cecha dla mebli tapicerowanych, których proces produk-

cyjny oparty jest na ręcznej pracyz miękkimi tworzywami.

№ 19 
PrZy rozkładaniu sof i segmentów funkcyj-

Nych ważne jest, aby zawsze tę czynność wykonywać 

stojąc przed meblem, pośrodku jego szerokości. następ-

nie należy podnieść nieco od dołu siedzisko i wysunąć 

do oporu, prowadząc prostoliniowo. Materace wychylane 

z narożnych zestawów wypoczynkowych należy wycią-

gnąć ruchem pionowo skośnym do przodu, po uprzednim 

wysunięciu segmentu do leżenia, jak przy sofach. Proces 

składania mebli należy przeprowadzić w odwrotnej ko-

lejności pamiętając, aby rolki boczne w korpusie (i często 

również przednie) blokowały wysuwkę, zabezpieczając ją 

przed przypadkowym wysunięciem.  

№ 20 
PrZy uSZKoDZeNIach MechaNIcZNych nowych 

mebli należy zachować grubą folię opakowania do przyjaz-

du i oceny przyczyn uszkodzeń przez serwis gwarancyjny. 
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№ 21 
PrZy roZPaKoWyWaNIu nie należy używać ostrych 

narzędzi, mogących uszkodzić pokrowiec mebla.

№ 22 
należy pamiętać, że pazury zwierząt domowych 

mogą uszkodzić powierzchnię materiałów obiciowych. 

№ 23 
poszczególne modele i rodzaje mebli produ-

kujemyw jednakowym wykonaniu dla odbiorców 

krajowych i zagranicznych, bez możliwości wprowadzania 

indywidualnych zmian.

№ 24 
ProDuceNT ZaSTrZeGa SoBIe PraWo DoKoNyWa-

nia zmian konstrukcyjnych i materiałowych 

w oferowanych modelach mebli bez zmiany ich ogólnego 

charakteru.

№ 27 
szczegółowe cechy naszych mebli i ich segmen-

tów są znane sprzedawcom sklepowym na podstawie do-

kumentacji otrzymanej z iMs sofa.

№ 26 
PrZy zakupie naszych wyrobów należy zapoznać 

sięz zasadami prawidłowego użytkowania i konserwacji 

tkanin oraz  skór na meblach, szczegółowo opisanych  

w karcie gwarancyjnej. 

№ 27 
KoNSuMeNT zgłasza reklamację do sprzedaw-

cy W SKLePIe, w którym zakupił mebel.  klient jest zo-

bowiązany podać pełny adres zamieszkania i adres e-mail 

z telefonem kontaktowym oraz adres, pod którym znaj-

duje się reklamowany towar, o ile jest on inny, niż adres 

zamieszkania.

№ 25 
PrZeD ZaWarcIeM uMoWy o ZaKuPIe MeBLa pro-

simy o uważne zapoznanie się z informacjami, które są 

zawarte w załącznikach dołączanych do nowych mebli-i 

oraz w kartach gwarancyjnych-ii. informacje te są istotne 

dla konsumenta i zapisane w następujących podgrupach: 

i-informacje techniczne, Montaż i ustawienie, zasady 

użytkowania, budowa mebla tapicerowanego, naturalne 

właściwości skóry i tkanin, jak dbać o skórę, czyszczenie  

i konserwacja oraz w karcie gwarancyjnej-ii w podgrupach: 

charakterystyka surowców używanych do produkcji mebli 

tapicerowanych i wyrobów gotowych, zasady użytkowania  

i konserwacji, warunki gwarancji, gwarancją nie są objęte.

№ 26 
WSZySTKIe meble przechodzą ostateczną kon-

trolę. wiąże się to z ich ustawieniem  na twardym pod-

łożu i oceną każdego segmentu. takie działanie wymusza 

przymocowanie stopek. niezależnie od wykorzystanego 

rodzaju stopek i wykończenia podstawy (od spodu filc lub 

ślizgacz plastikowy) będą widoczne drobne rysy lub za-

brudzenia od twardego podłoża. nie jest to błąd technolo-

giczny i nie może to świadczyć o braku jakości.

INforMTor ProDuceNTa



ELiSSE

ARGENTO

DREAMLiNER

CORANO

DAKOTA

MONTE CARLO SUNSET

GLAMOUR

oferta mebli do jadalni salonu i sypialni
szczegóły oferty dostępne w oddzielnym katalogu bydgoskie Meble

oferta mebli do jadalni salonu i sypialni
szczegóły oferty dostępne w oddzielnym katalogu bydgoskie Meble



QUARTZ

FiRENZE  iMPERiAL

QUARTZ

ANABELLA

FiRENZE

LUCiDA ViLLA

LAViANO
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objaśnienie symboli

funkcja bez pojemnika

(belgijski stelaż)

Możliwość zastosowania  

nici kontrastowych  

zagłówek (opcja) 

nóżki drewniane  

nóżki plastikowe  

nóżki metalowe

Mebel uniwersalny, umożliwiający 

samodzielne zestawienie narożnika 

jako lewy lub prawy 

h - Pufa tre - narożnik

1 - fotel re - narożnik

2 - 2-osobowa e - narożnik

te - narożnik2f - 2-osobowa z funkcją spania

rec - rekamiera2.5f - 2.5-osobowa z funkcją spania

bk- otwierany pojemnik na pościel3 - 3-osobowa

rf - relax funkcja3f - 3-osobowa z funkcją spania

sk - szuflada na pościel

2-tre-2 - zestaw narożny

3-tre-2

3f-tre-2sk - zestaw narożny

3f-otM/bk

3f-otM/sk - zestaw narożny

otM/bk-3f

otM/sk-3f - zestaw narożny

2f-rec/bk

3f-rec/bk - zestaw narożny

rec/bk-2f

rec/bk-3f - zestaw narożny

2-tre-3

2sk-tre-3f - zestaw narożny

wymiary zostały podane w centymetrach. ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych 

mebli. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty 

i jest publikowany w celach informacyjnych. wymiary modeli podawane są z tolerancją +/- 50 mm. kolekcje widoczne na zdjęciach są prezentowane w przykładowych aranżacjach z dekoracjami, 

które nie są dostępne w ofercie handlowej iMs sofa spółka z o.o.

funkcja z pojemnikiem na pościel  

funkcja bez pojemnika na pościel 

Pojemnik na pościel „szuflada”  

otwierany pojemnik na pościel  

funkcja narożnika  

Łoże do spania codziennego 

wykonanie w skórze naturalnej 

sprężyny bonell

sprężyny kieszeniowe

elementy z funkcją typu relax 

Możliwość łączenia dwóch kolorów 

wykonanie w tkaninie  

Pianka wysokoelastyczna

LeGeNDa
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i MS SOFA S p.  z  o .o.
ul. bydgoska 50, 85-790 bydgoszcz

tel. +48 52 55 51 100, fax +48 52 55 51 111
e-mail: imssofa@ims.li

lista salonów dostępna na stronie internetowej

w w w.bydgoskiemeble.pl


