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POZNAJ ZALETY NASZYCH MEBLI

SOLIDNOŚĆ 
i TRWAŁOŚĆ
dobre jakościowo materiały
i duża dokładność wykonania
zapewniają łatwy montaż mebli 
i pozwalają na ich 
długie użytkowanie

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
różnorodność dostępnych

wzorów i opcji 
kolorystycznych sprawia, 

że w naszej ofercie 
znajdziesz meble 

do każdego wnętrza

SPRAWDZONE 
MATERIAŁY
do produkcji używamy 
tylko atestowanych
materiałów 
od renomowanych 
producentów
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JAKOŚĆ
fronty MDF oklejane 
foliami PVC, które oferujemy 
w większości mebli 
mają doskonałą jakość

BEZPIECZEŃSTWO
wszystkie elementy szklane 

(półki, szyby witryn) 
wykonujemy z bezpiecznego, 

hartowanego szkła

NASTRÓJ
eleganckie, 
energooszczędne 
oświetlenie diodami LED
stosowane w witrynach 
ożywia je i podkreśla 
charakter mebli
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kolekcja Diverse
Wygląd Diverse możesz wykreować. Korpus w eleganckiej bieli, stylowej 
czerni czy ciepłej barwie drewna – każda z opcji w zasięgu. Do tego szeroka 
gama wzorów frontów mdf w jeszcze szerszej palecie kolorów. Na koniec 
zadecyduj czy meble staną na smukłych nowoczesnych nóżkach czy 
stabilnych cokołach. Wybór należy do Ciebie. Postaw na DIVERSE.

PREzEntAcjA mEblA

na nóżkach (komoda, witryna, szafka RTV)

na cokole (komoda, witryna, szafka RTV)

podwieszany (szafka RTV)

NOWOŚĆ

witryna DIWI-1c
50,2/170+podstawa/40,3
+ front DIWI-1FR3c274

 + nóżki DIWI-1nO

szafka rtv DItV-1c
160/40+podstawa/40

+ front DItV-1FR3c274 
+ nóżki DItV-1nO

komoda DIKO-1c
 199,6/70+podstawa/40,3
 + front DIKO-1FR3c274 

+ nóżki DIKO-1nO

półka DIPO-1c
40/40/23

półka DIPO-2c
 152/20/23.6

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość. Wysokość mebla podana bez podstawy (cokołu lub nóżki). Wysokość nóżek = 12 cm, wysokość cokołu = 8 cm

System składa się z 5 elementów.
Korpusy dostępne są w 3 kolorach,
a fronty mdf w 5 wzorach i 8 kolorach.
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2�2
biały mat

900
biały połysk

93�
czarny mat

1��
czarny połysk

2��
dąb craft

2��
zielony

2�3
granat

2��
beton

wzór FR1 wzór FR2 wzór FR3 wzór FR� wzór FR�

Oznaczenia frontów = bryła / wzór frezowania / kolor

front komody front szafki RTV front witryny

wzór FR1 DIKO-1FR1C... DITV-1FR1C... DIWI-1FR1C...

wzór FR2 DIKO-1FR2C... DITV-1FR2C... DIWI-1FR2C...

wzór FR3 DIKO-1FR3C... DITV-1FR3C... DIWI-1FR3C...

wzór FR� DIKO-1FR�C... DITV-1FR�C... DIWI-1FR�C...

wzór FR� DIKO-1FR�C... DITV-1FR�C... DIWI-1FR�C...

Oznaczenia korpusów i cokołów w wybranym kolorze

biały (W) czarny (B) dąb craft (C)
korpus komody DIKO-1W DIKO-1B DIKO-1C

korpus szafki RTV DITV-1W DITV-1B DITV-1C

korpus witryny DIWI-1W DIWI-1B DIWI-1C

półka �0 DIPO-1W DIPO-1B DIPO-1C

półka 1�2 DIPO-2W DIPO-2B DIPO-2C

cokół komody DIKO-1COW DIKO-1COB DIKO-1COC

cokół szafki RTV DITV-1COW DITV-1COB DITV-1COC

cokół witryny DIWI-1COW DIWI-1COB DIWI-1COC

Oznaczenia nóżek

komody DIKO-1NO

szafki RTV DITV-1NO

witryny DIWI-1NO

Schemat tworzenia nazwy frontu

DIKO-1FR1C252
 – bryła (np. komoda DIKO-1)
 – wzór frezowania frontu (np. FR1)
 – kolor frontu (np. 2�2)
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kolekcja baldur
BALDUR to w mitologii nordyckiej symbol dobra i piękna. Przymioty 
te doskonale opisują naszą nową kolekcję mebli o tej samej nazwie. 
Dzięki zastosowaniu nóżek, nawet meble o dużych gabarytach mają 
smukłą sylwetkę, a panoramiczne przeszklenia witryn nadają im 
dodatkowej lekkości. Kolekcja ta dedykowana jest przede wszystkim 
do salonów, ale pojemne komody i szafa z powodzeniem mogą być 
wykorzystane do aranżacji garderoby lub pokoju młodzieżowego. szuflady z pełnym wysuwem

estetyczny metalowy uchwyt

System modułowy składa się z 10 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                         

korpus: biały mat         front: MDF biały połysk
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

witryna bDW-1
52,7/195/39,9

szafka RTV bDtV-1
157/48,5/39,9

szafa głęboka bDS-1
104,9/195/54,9

witryna bDW-2
104,9/140/39,9

komoda bDK-1
157/90,3/39,9

komoda bDK-2
104,9/90,3/39,9

stolik AASt-1
68/55,2/68

półka bRP-3
40/40/23

NEO-13

NEO-14

NEO-14
+NEO-16

NEO-13

NEO-13

NEO-13

półka DIPO-1W
40/40/23

półka DIPO-2W
152/20/23,6
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kolekcja bragi
BRAGI – to kolekcja mebli o nowoczesnym designie, w bardzo 
modnym kolorze dąb craft złoty. Wykonane są z trwałej i odpornej 
na uszkodzenia płyty laminowanej. Czarne nóżki i metalowe uchwyty 
sprawiają, że meble przyciągają uwagę. W opcji dotępne jest białe 
ciepłe oświetlenie LED. Kolekcja dedykowana jest przede wszystkim 
do salonów, ale pojemne komody i szafa z powodzeniem mogą być 
wykorzystane do aranżacji garderoby lub pokoju młodzieżowego. zapewniające stabilność wytrzymałe nóżki 

zawiasy z cichym domykiem

System modułowy składa się z 10 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                         

korpus: dąb craft         front: dąb craft
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

witryna bGW-1
52,7/195/39,9

szafka RTV bGtV-1
157/48,5/39,9

szafa głęboka bGS-1
104,9/195/54,9

witryna bGW-2
104,9/140/39,9

komoda bGK-1
157/90,3/39,9

komoda bGK-2
104,9/90,3/39,9

stolik bGSt-1
68/55,2/68

półka bGP-1
40/40/23

NEO-8C

NEO-9C

NEO-12C

NEO-8C

NEO-8C

NEO-8C

półka DIPO-1c
40/40/23

półka DIPO-2c
152/20/23,6
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kolekcja Alabama
Meble systemu ALABAMA są propozycją dla osób ceniących 
uniwersalność. Kontrastowa kolorystyka oraz oświetlenie 
zintegrowane z korpusem nadaje im nowoczesny charakter. 
Alabama znajdzie miejsce zarówno w eleganckim salonie, jak 
i pokoju młodzieżowym. Korpusy wykonane są z wysokiej jakości 
płyty laminowanej o zwiększonej odporności na zarysowania. 
Białe fronty mają matowe wykończenie powierzchni, na 
której niewidoczne są odciski palców – dzięki temu są bardzo 
praktyczne w użytkowaniu.

Ciche i stabilne prowadnice kulkowe

Matowe wykończenie powierzchni frontu

System modułowy składa się z 15 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                         

korpus: antracyt/biały    front: biały mat
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

witryna AbW-2
60/194,8/38,9

szafka RTV AbtV-1
152/46,7/38,9

regał AbR-1
60/194,8/38,9

szafa głęboka AbS-1
106/194,8/54,9

witryna AbW-1
106/139,3/38,9

NEO-14
+ NEO-16

komoda AbK-1
152/83,7/38,9

komoda AbK-2
106/83,7/38,9

ława WHSt-3
68/36/68

biurko Abb-1
120/76,7/60

łóżko Abl-1
94,4/90,7/205,8

kontener Abn-1
40/53,7/41

półka bRP-3c
40/40/23

półka AbP-2
40/40/24,6

NEO-14 NEO-13

NEO-13 NEO-13

NEO-13

NEO-13

półka tEP-2c
40/40/23

półka DIPO-1W
40/40/23
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kolekcja Alaska
System ALASKA to meble dedykowane do aranżacji 
nowoczesnego salonu lub pokoju młodzieżowego. W kolekcji 
znalazły się uniwersalne bryły, dzięki czemu aranżacja wnętrza 
staje się łatwa i przyjemna. Meble są bardzo trwałe, korpusy 
wykonano z płyty laminowanej w kolorze białym matowym, 
natomiast białe fronty i listwy w wysokim połysku nadają całości 
eleganckiego charakteru.

System modułowy składa się z 16 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

korpus/front: biały mat/biały połysk

nowoczesne oświetlenie LED

modny bezuchwytowy front
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

witryna AAW-2
60/194,8/38,9

szafka RTV AAtV-1
152/46,7/38,9

regał AAR-1
60/194,8/38,9

szafa głęboka AAS-1
106/194,8/54,9

witryna AAW-1
106/139,3/38,9

NEO-14
+ NEO-16

komoda AAK-1
152/83,7/38,9

komoda AAK-2
106/83,7/38,9

stolik AASt-1
68/55,2/68

szafka RTV AAtV-2
106/46,7/38,9

biurko AAb-1
120/76,7/60

łóżko AAl-1
94,4/90,7/205,8

kontener AAn-1
40/53,7/41

półka bRP-3c
40/40/23

półka AAP-2
40/40/24,6

NEO-14 NEO-13

NEO-13 NEO-13

NEO-13 NEO-13

NEO-13

półka DIPO-1W
40/40/23

półka DIPO-2W
152/20/23,6
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kolekcja Arizona
Meble z kolekcji ARIZONA są propozycją dla osób doceniających 
naturalny wygląd mebli. Płyta laminowana,  w kolorze dąb 
Artisan, z której wykonane są korpusy i fronty ma wyraźnie 
zarysowane słoje drewna i sęki. To właśnie ten wzór w połączeniu 
z ciepłym jasnym wybarwieniem sprawia, że meble przyciagają 
wzrok. Elementem dodatkowo wyróżniającym kolekcję są szare 
wstawki podkreślające ich nowoczesny design.

System modułowy składa się z 14 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

          

korpus: dąb Artisan      front: dąb Artisan/antracyt

klimatyczne oświetlenie LED

szuflady ukryte pod blatem biurka
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

witryna RRW-2
60/194,8/38,9

szafka RTV RRtV-1
152/46,7/38,9

regał RRR-1
60/194,8/38,9

szafa głęboka RRS-1
106/194,8/54,9

witryna RRW-1
106/139,3/38,9

NEO-14
+ NEO-16

komoda RRK-1
152/83,7/38,9

komoda RRK-2
106/83,7/38,9

stolik RRSt-1
68/55,2/68

szafka RTV RRtV-2
106/46,7/38,9

biurko RRb-1
120/76,7/60

łóżko RRl-1
94,4/90,7/205,8

kontener RRn-1
40/53,7/41

półka RRP-1
40/40/23

półka RRP-2
40/40/24,6

NEO-14 NEO-13

NEO-13 NEO-13

NEO-13 NEO-13

NEO-13
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kolekcja thea White
Nowoczesność, świeżość i elegancja – to słowa najlepiej 
opisujące meble z tej kolekcji. Białe fronty MDF o wysokim 
połysku kontrastują z pozostałymi elementami brył w kolorze 
antracytu. Całość dopełniają gustowne witrynki z elementami 
z hartowanego szkła oraz delikatne, energooszczędne 
podświetlenie górnej części mebli. Thea White to propozycja dla 
osób lubiących nowoczesny styl i niestroniących od odważnych 
zestawień kolorystycznych.

System modułowy składa się z 19 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                         

korpus: antracyt/biały    front: biały połysk

podświetlenie LED

 połyskowe fronty MDF
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witryna WHW-1l
63,9/197/42,8

witryna WHW-1P
63,9/197/42,8 

szafa WHS-2
102/197/55,8

komoda WHK-1
158,7/81,9/42,8

komoda WHK-2
102/81,9/42,8

szafka RTV WHtV-1
159/48,6/42,8

półka tEP-2c
40/40/23

półka bRP-3c
40/40/23

witryna WHW-2l
102/148,5/42,8

witryna WHW-2P
102/148,5/42,8

szafka RTV WHtV-2
120,8/48,6/42,8

ława WHSt-3
68/36/68

półka WHP-2
158,6/20/23,6

NEO-14

NEO-14

NEO-13

NEO-13NEO-13

NEO-13NEO-13

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

komoda WHK-3
158,7/81,9/42,8

NEO-13

łóżko WHl-1
95,2/90,7/206

kontener Abn-1
40/53,7/41

biurko Abb-1
120/76,7/60

półka DIPO-1W
40/40/23

półka DIPO-2W
152/20/23,6
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kolekcja Sirocco
Kolekcja SIROCCO to nowoczesna i elegancka kolekcja mebli 
w ciepłym i naturalnym kolorze dębu riviera z uwydatnionym 
rysunkiem drewna. Charakterystyczne wstawki w kolorze 
czarnym przyciągają uwagę i dodatkowo podkreślają charakter 
tych mebli. Nastrojowe oświetlenie i przyciemnione brązowe 
szyby witryn sprawiają, że mimo nowoczesnej i nieco surowej 
linii, meble te doskonale wpisują się również w klimatyczne 
i bardziej subtelne wnętrza.

System modułowy składa się z 11 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                               

korpus: front:
dąb riviera/czarny mat dąb riviera

otwieranie „Push to Open”

uchwyty metalowe SI-Ut dostępne w opcji
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Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

regał SIR-1
68/195,6/42,8

NEO-10C

regał SIR-1 + front SIDW-1
68/195,6/42,8

szafa głęboka SIS-2
100,2/195,6/55,8

witryna SIW-2
100,2/144,6/42,8

NEO-11C

komoda SIK-1
152,4/93,6/42,8

szafka SIK-2
110,2/93,6/42,8

szafka RTV SItV-4
152,4/42,6/42,8

ława SISt-4
92/46/64

półka SIP-1
152,1/20/23,6

półka SIP-2
110,2/34/25,6

półka tHP-3
40/40/23

 mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
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kolekcja theo
Kolekcja łącząca elegancję z nowoczesnym wzornictwem, 
gdzie białe fronty MDF w wysokim połysku świetnie współgrają 
z korpusem i zaokrąglonymi dodatkami w kolorze dębu riviera.  
Solidnie wykonana konstrukcja gwarantuje ich stabilność i dłu-
gie użytkowanie. Kolorystyka kolekcji nada Państwa pomiesz-
czeniom ciepły, naturalny wygląd, a gustowne podświetlenie 
górnych części mebli dodatkowo podkreśli ich charakter.

System modułowy składa się z 19 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                               

korpus: dąb riviera/biały     front: biały połysk

powierzchnia o strukturze drewna

ciepłe, nastrojowe oświetlenie
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witryna tHW-1l
63,9/197/42,8

witryna tHW-1P
63,9/197/42,8 

szafa tHS-2
102/197/55,8

komoda tHK-1
158,7/81,9/42,8

komoda tHK-2
102/81,9/42,8

szafka RTV tHtV-1
159/48,6/42,8

półka tHP-3
40/40/23

półka bRP-3c
40/40/23

witryna tHW-2l
102/148,5/42,8

witryna tHW-2P
102/148,5/42,8

szafka RTV tHtV-2
120,8/48,6/42,8

ława tHSt-2
90/36,5/67,6

półka tHP-6
149/20/23,6

NEO-9C NEO-8C

NEO-8CNEO-8C

NEO-8CNEO-8C

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

NEO-9C

łóżko tHl-1
95,2/90,7/206

kontener tHn-1
40/53,7/41

biurko tHb-1
120/76,7/60

komoda tHK-3
158,7/81,9/42,8

NEO-8C

półka DIPO-1W
40/40/23

półka DIPO-2W
152/20/23,6
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kolekcja thea*

Nowoczesność i elegancja to słowa najlepiej opisujące meble 
z tej kolekcji. Beżowe fronty MDF o wysokim połysku kontrastują 
z pozostałymi elementami brył w kolorze antracytu. Całość 
dopełniają gustowne witrynki z elementami z hartowanego szkła 
oraz delikatne energooszczędne podświetlenie górnej części 
mebli. THEA to propozycja dla osób lubiących nowoczesny styl, 
niestroniących od odważnych zestawień kolorystycznych.

* meble dostępne są tylko do wyczerpania stanów magazynowych

System modułowy składa się z 11 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                         

korpus: antracyt/beż     front: beż połysk

ciepłe podświetlenie LED

dyskretne, metalowe uchwyty oraz hartowane szkło
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witryna AHW-1P
63,9/197/42,8 

szafa AHS-2
102/197/55,8

komoda AHK-1
159/81,9/42,8

półka tEP-2c
40/40/23

półka tEP-3c
40/40/23

półka AHP-1
102,4/20/23,6

witryna AHW-2l
102/148,5/42,8

szafa AHS-3P
63,9/197/42,8

szafa AHS-3l
63,9/197/42,8

ława AHSt-2
90/36,5/67,6

półka AHP-2
158,6/20/23,6

NEO-9C

NEO-9C

NEO-8C NEO-8C

NEO-8C

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

NEO-8C
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kolekcja bryza
Kolekcja mebli BRYZA w nowoczesnej stylistyce. Swoją elegancją, 
prostotą i solidnością wykonania pozwala na tworzenie świeżych 
stylistycznie aranżacji. Odpowiedni dobór kolorów wypełnienia 
frontów oraz barwy oświetlenia podkreśla uniwersalny charakter 
mebla i sprawia, że BRYZA jest doskonałym uzupełnieniem 
każdego salonu. 

wysokopołyskowe półki o nowoczesnym designie

wytrzymałe zawiasy z cichym domykiem

System modułowy składa się z 15 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                               

korpus: biały                          front: biały połysk (900)

Każdy z elementów systemu można zamontować w wersji 
z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
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witryna bRW-2lc
53,5/195/44,2

półka bRP-1c
80/25/25,9

szafa głęboka bRS-2c
89/195/54,2

komoda bRK-1c
160/86,7/44,2

witryna bRW-1c
89/195/44,2

witryna bRW-3c
89/145/44,2

szafka RTV bRtV-1c
160/55/44,2

biurko bRb-1c
120/74,9/60

komoda bRK-2c
106,7/86,7/44,2

półka bRP-3c
40/40/23

szafka RTV bRtV-2c
120/55/44,2

NEO-2N
NEO-2
NEO-16

NEO-2N
NEO-2
NEO-16

NEO-2N
NEO-2
NEO-16

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość      – oświetlenie diodowe wieńca górnego w standardzie       – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35

stolik AASt-1
68/55,2/68

półka DIPO-1W
40/40/23

półka DIPO-2W
152/20/23,6

szafa głęboka bRS-3c
142,3/210/54,2
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kolekcja bryza sypialnia
Sypialnia BRYZA to elegancja oraz styl i piękno tkwiące w każdym 
szczególe. Idea rozszerzenia kolekcji BRYZA zaowocowała serią 
wyrafinowanych i gustownych mebli.  Ich białe korpusy cechują  
się lekkością formy, a bogata kolorystyka frontów otwiera 
nieocenione możliwości aranżacji wnętrz. Dodatkowym atutem 
jest możliwość łączenia ich z 15 meblami z kolekcji BRYZA.

zaokrąglone kształty brył 

wezgłowie w kolorze frontu z wkładką 
w czarnym lub białym kolorze

System modułowy składa się z 5 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

                               
korpus: biały                          front: biały połysk (900)
Każdy z elementów systemu można zamontować w wersji 
z białą lub czarną wkładką. Obydwie wkładki w zestawie.
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szafa głęboka bRS-3c
142,3/210/54,2

szuflada szafy bRSS-5c
103,2/36,2/41,4

łóżko bRl-1c
96,8/90,9/212,4

łóżko bRl-2c
146,8/90,9/212,4

NEO-7 NEO-7

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość      – oświetlenie dostępne w opcji. Szczegóły w legendzie na str. 35
Do łóżek (pod materace) należy stosować tylko stelaże ramowe. 

szafa głęboka bRS-2c
89/195/54,2

 mebel dostępny tylko do wyczerpania zapasów magazynowych
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kolekcja luna
LUNA to połączenie elegancji z nowoczesnością. Wolnostojące 
komody, witryny i szafy w kolorze białym przyciągają uwagę. 
Nowoczesne i zarazem bardzo stylowe meble LUNA poddają 
się indywidualnemu podejściu do aranżacji, ukazując 
w pomieszczeniach cząstkę naszego stylu. W tej kolekcji znajdą 
Państwo meble do jadalni, salonu i sypialni.

System modułowy składa się z 13 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

 

korpus/front: alaska biała

eleganckie frezowania

stylowe szyby luster
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komoda lK-1
140/85,6/46,2

szafa głęboka lS-4
195,6/202,8/56,8

szafa głęboka lS-2
95,6/202,8/56,8

komoda lK-2
140/85,6/46,2

komoda lK-3
98,6/85,6/46,2

szafka nocna ln-2
55,4/46,1/46,2

łóżko ll-2
169,2/89,2/206,8

szafka lS-3
55/202,8/46,2

biurko lb-1
120/75,6/60

łóżko ll-3
149,2/89,2/206,8

łóżko ll-1
99,2/89,2/206,8

półka lP-3
40/40/23

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – oświetlenie diodowe w standardzie. Szczegóły w legendzie na str. 35

łóżko ll-4
129,6/89,2/206,8
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kolekcja teen*

Kolekcja TEEN zaprojektowana została z myślą o nastolatkach 
poszukujących mebli wyróżniających się ciekawą kolorystyką, 
modnym designie i dużej funkcjonalności. Różnorodność 
brył pozwala na tworzenie wielu interesujących kompozycji. 
Dodatkowym atutem mebli TEEN jest możliwość wyboru 
uchwytu. Uchwyt MDF dedykowany jest dla mebli 
młodzieżowych, natomiast TEEN z nowoczesnym metalowym 
uchwytem doskonale sprawdzi się w każdym biurze. Obydwa 
typy uchwytów dołączone są do zestawu.

* meble dostępne są tylko do wyczerpania stanów magazynowych

System modułowy składa się z 15 elementów
Meble do samodzielnego montażu

Kolorystyka:

 

korpus: antracyt/beż front: beż

wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu czystości 
fronty z płyty MDF

uchwyty metalowe dołączone są 
do wszystkich mebli 



33

szafka tEK-1c
90,6/108,4/36,8

szafa głęboka tES-2c
90,6/195,8/60,3

szafa narożna głęboka 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
40/40/23

półka tEP-3c
40/40/23

półka tEP-6c
90,6/34/25,6

łóżko tEl-1c
101,2/65,7/204,2

CHA-1 CHA-1

Wymiary zewnętrzne: szerokość/wysokość/głębokość       – ładowarka USB jako opcja. Szczegóły w legendzie na str. 35
szybka ładowarka USB 



Zachęcamy do odwiedzenia naszej trony internetowej www.restol.com.pl i sekcji WYPRZEDAŻE.
Znajdują się tam meble z programów, których produkcję już zakończyliśmy.

Może to być ostatnia szansa do uzupełnienia wystroju wnętrza meblami z kolekcji zakupionych wcześniej
lub nabycia nowych w bardzo przystępnych cenach.

www.restol.com.pl

mAlAGA mAEStRO StIlO SAn

StIlO GOlD WOODlInE REStOl nIGHt

REStOl DAY mDF bEllA

WYPRzEDAŻE

PROMOCJA

Domyślne

Półka Stilo Gold SP-3G

39,00 zł 189,00 zł

(netto: 31,71 zł)

Półka Stilo San SP-2S

109,00 zł 199,00 zł

(netto: 88,62 zł)

Witryna Stilo San SW-2S

338,87 zł 579,00 zł

(netto: 275,50 zł)

Ława Sirocco SIST-4

224,00 zł

(netto: 182,11 zł)

PROMOCJA PROMOCJA

DO KOSZYKA DO KOSZYKA DO KOSZYKA DO KOSZYKA
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Wymiary
Wymiary zewnętrzne podane w centymetrach w kolejności: 
szerokość/wysokość/głębokość

Oświetlenie
  oświetlenie wewnętrzne w standardowym wyposażeniu

  oświetlenie wewnętrzne jako opcja:

nEO-2: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator  
+ 2 punkty świetlne (klips), barwa światła: białe zimne 

nEO-2n: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator  
+ 2 punkty świetlne (klips), barwa światła: niebieskie

nEO-7: diodowe wezgłowia łóżka, w zestawie transformator  
+ 2 punkty świetlne, barwa światła: białe zimne

nEO-8c: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z dio-
dami LED, barwa światła: białe ciepłe

nEO-9c: diodowe wieńca górnego, w zestawie transformator + pa-
sek z diadami LED + 1 punkt świetlny, barwa światła: białe ciepłe

nEO-10c: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator  
+ 1 punkt świetlny, barwa światła: białe ciepłe

nEO-11c: diodowe półek szklanych, w zestawie transformator  
+ 2 punkty świetlne, barwa światła: białe ciepłe

nEO-12c: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z dia-
dami LED + 2 punkty świetlne, barwa światła: białe ciepłe

nEO-13: diodowe wieńca, w zestawie transformator + pasek z dio-
dami LED, barwa światła: białe zimne

nEO-14: diodowe wieńca górnego, w zestawie transformator + pa-
sek z diadami LED + 1 punkt świetlny, barwa światła: białe zimne

nEO-15: diodowe półek szklanych, w zestawie 2 punkty świetlne 
(klips), barwa światła: białe zimne

nEO-16: diodowe wieńca, w zestawie 1 punkt świetlny, barwa świa-
tła: białe zimne

Kierunek otwierania drzwi
W niektórych elementach istnieje możliwość montażu drzwi z pra-
wej lub lewej strony, informacja znajduje się w opisie poszczegól-
nych elementów

Port USB
 CHA-1 – ładowarka 2 x USB �V

Ekspresowa wysyłka. Gwarancja dostawy w 3 dni – opcja 
niestandardowa, umożliwiająca dostawę mebli do salo-
nu, w którym dokonują Państwo zakupów w ciągu 3 dni 
roboczych. O szczegóły zapytaj sprzedawcę

LEGENDA

Element narożny - typ I (wymiary w mm)

mebel A b c D E

TEEN tES-3 �03 1022 1022 �03 �92

typ I

A

c

b

E

D

OGÓlnE zASADY UŻYtKOWAnIA I mOntAŻU mEblI

Meble należy eksploatować zgodnie z ich konstrukcją i przeznacze-
niem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych 
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, w tym 
działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w po-
mieszczeniu powinna mieścić się w zakresie od +10 oC do +�0 oC, 
a wilgotność względna �0–�0%. Mebli nie należy ustawiać w odle-
głości mniejszej niż 1 metr od czynnych grzejników i innych czyn-
nych źródeł ciepła.

Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją z użyciem 
narzędzi wymienionych w dokumentacji instrukcji. Miejsce mon-
tażu mebli w miarę możliwości powinno odbywać się jak najbliżej 
miejsca stałego użytkowania. Podczas montażu elementy należy 
układać na miękkim i czystym podłożu (np. ręcznik, koc). Nie mon-
tować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Niestosowanie się do 
zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni 
mebla. Wymagane jest równe wypoziomowanie mebli. Przemiesz-
czanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez 
dodatkowego obciążenia. Uwaga: przesuwanie czy ciągnięcie me-
bli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy 
chwytać za elementy pionowe mebla (boki, nogi). Nie wolno chwy-
tać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia (np. 
blaty, szuflady). Nie należy nadmiernie obciążać mebli, gdyż grozi 

to ich trwałym uszkodzeniem. Maksymalny dopuszczalny nacisk na 
półkę (szklaną, luźną, stałą bądź wiszącą) to 3 kg równomiernie roz-
łożonego obciążenia. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrze-
by, należy sprawdzać stan połączeń mimośrodowych.

zASADY KOnSERWAcjI

Meble należy czyścić następująco:
– powierzchnie wykończone na połysk wyłącznie suchą, miękką 

tkaniną;
– powierzchnie matowe można odkurzać domowym odkurzaczem 

elektrycznym za pomocą końcówki z miękką szczotką;
– powierzchnie mebli z laminatu, folii PCV oraz lakierów chemo-

utwardzalnych można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie 
niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną;

– przy zastosowaniu środków chemicznych do czyszczenia mebli 
należy przestrzegać zasad stosowania umieszczonych na opako-
waniu;

– zawiasy i prowadnice rolkowe należy konserwować pastą siliko-
nową lub wazeliną techniczną. Okresowo należy dokonywać re-
gulacji ustawienia części ruchomych mebla.

Wszelkie naprawy mebli należy powierzyć wykwalifikowanym 
osobom.



Lista salonów, w których znajdziesz nasze 
meble dostępna na www.restol.com.pl 

Przedstawiciel

Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w oferowanych meblach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. 
W zdjęciach aranżacyjnych mogą być użyte bryły nie występujące aktualnie w ofercie. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku offsetowego kolory reprodukowanych 

mebli mogą różnić się od rzeczywistych. Meble sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu.
sierpień 2022

PPiH RESTOL Sp. z o.o.
3�-0�� Bratkowice �

tel. 1� ��� 1� �2, ��� 10 ��
fax: 1� ��� 1� �0

e-mail: mdf@restol.com.pl
witryna: www.restol.com.pl



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

